
Phó Tổng thống Hoa Kỳ 

Kamala Harris hôm 28/9 lên án 

các hành động “đáng lo ngại” của 

Trung Quốc ở Thái Bình Dương, 

trong khi cam kết làm sâu sắc hơn 

“quan hệ không chính thức” với 

Đài Loan, vài ngày sau khi chính 

quyền Hoa Kỳ cam kết các lực 

lượng của họ sẽ bảo vệ hòn đảo 

này, theo Reuters.
Bà Harris phát biểu như vậy 

trên tàu khu trục USS Howard 

trong chuyến thăm căn cứ hải 

quân lớn nhất ở nước ngoài của 

Hoa Kỳ tại Yokosuka, gần thủ đô 

Nhật Bản.
“Trung Quốc đang phá hoại 

các yếu tố chính của trật tự quốc tế 

dựa trên luật lệ”, bà Harris, người 

đang công du châu Á 4 ngày, nói.
Bà nói thêm: “Trung Quốc 

giương sức mạnh quân sự và kinh 

tế để cưỡng ép và uy hiếp các nước 

láng giềng. Và chúng ta đã chứng 

kiến những hành vi đáng lo ngại ở 

Biển Hoa Đông và Biển Đông, và 

gần đây nhất là những hành động 

Bốn cuộc bỏ phiếu được gọi 
là “trưng cầu dân ý” tại các vùng 
mà Nga chiếm đóng ở Ukraine đã 

kết thúc. Moscow có thể sử dụng 
kết quả những lá phiếu này làm 
cơ sở để sáp nhập thêm lãnh thổ.

Các quan chức do chính 
quyền Moscow bổ nhiệm ở các 
khu vực này đang tuyên bố 

những người bỏ phiếu gần như 
hoàn toàn ủng hộ việc gia nhập 
Nga.

Chính phủ Ukraine và các 
đồng minh tố cáo những cuộc 
“trưng cầu dân ý” này là một trò 
giả tạo.

Quá trình bỏ phiếu không 
được giám sát độc lập và không 

Cảnh sát Nga được cho là đã 

bắt giữ hàng trăm người biểu tình 

phản đối quyết định của Điện 

Kremlin huy động thêm hàng 

nghìn quân để tham chiến ở 

Ukraine.

Tổ chức nhân quyền Nga 

OVD-Info đưa ra con số hơn 

1.300. Số người bị bắt nhiều nhất 

là ở St Petersburg và Moscow.

Hàng chục cuộc biểu tình đã 

được tổ chức tại Irkutsk và các 

thành phố khác của Siberia, và 

Yekaterinburg.

Những chuyến bay rời khỏi 

Nga đã hết sạch vé nhanh chóng 

sau tuyên bố của Vladimir Putin.

Tổng thống Nga đã ký sắc 

lệnh động viên cục bộ, khoảng 

300.000 quân dự bị - nhưng không 

phải lính nghĩa vụ - sẽ được tuyển 

chọn để hỗ trợ các lực lượng Nga, 

những người đã phải hứng chịu 

thất bại trên chiến trận gần đây ở 

Ukraine.

Động thái này diễn ra một 

ngày sau khi các khu vực bị chiếm 

Đồng nhân dân tệ của Trung 
Quốc xuống thấp mức thấp kỷ 
lục so với đồng đôla Mỹ đang 
tăng mạnh.

Đồng nhân dân tệ giao dịch 

quốc tế giảm xuống mức thấp 
nhất kể từ khi có dữ liệu lần đầu 
tiên vào năm 2011.

T rong khi đó, hôm thứ Tư 
(28/9), các chỉ số thị trường 

chứng khoán lớn trên toàn châu 
Á đều giảm mạnh.

Chỉ số Hang Seng của Hong 
Kong giảm 3,4% khi chốt phiên, 
chỉ số Nikkei của Nhật Bản 

giảm1,5% và Kospi của Hàn 
Quốc giảm 2,4% vào cuối ngày.

Nhiều nhà đầu tư xem đồng 
USD là nơi an toàn để đầu tư tiền 
của họ trong những thời điểm 

Một nhóm các nhà lập pháp 
Mỹ bao gồm Chủ tịch Hạ viện 
Nancy Pelosi, Lãnh đạo Khối đa 
số ở Thượng viện Chuck Schumer 
và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa 

John Cornyn ngày 27/9 kêu gọi 
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ban 
hành lệnh hành pháp ngăn cản các 
khoản đầu tư đổ vào Trung Quốc 
và những nước khác.

Quốc hội đang xem xét luật 
cho phép chính phủ Hoa Kỳ các 
quyền hạn mở rộng để chặn hàng 
tỷ đô la đầu tư của Hoa Kỳ vào 
Trung Quốc. Đề nghị này đã bị 

loại ra khỏi luật trợ cấp cho việc 
nghiên cứu và sản xuất chip bán 
dẫn của Hoa Kỳ được thông qua 
vào tháng 8.

Các nhà lập pháp, bao gồm 
đảng viên Dân chủ Bill Pascrell và 
đảng viên đảng Cộng hòa Brian 
Fitzpatrick, viết trong thư gửi 
Tổng thống Biden rằng trong lúc 

các cuộc đàm phán tiếp diễn, “an 
ninh quốc gia của chúng ta không 
thể chờ đợi” và kêu gọi Tổng 
thống nên hành động ngay lập tức 
“để bảo vệ an ninh quốc gia và khả 

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

Ukraine: Nga tuyên bố 

thắng lợi trong các cuộc “trưng cầu dân ý”

Bất kỳ việc sử dụng vũ khí 

hạt nhân nào của Nga là không 

thể chấp nhận và sẽ lãnh hậu quả 

nghiêm trọng, NATO ngày 27/9 

cảnh cáo sau khi một đồng minh 

của Tổng thống Nga Vladimir 

Putin đưa ra cảnh báo hạt nhân 

nghiêm khắc đối với Ukraine và 

phương Tây.

Tổng thư ký NATO Jens 

Stoltenberg nói: “Bất kỳ việc sử 

dụng vũ khí hạt nhân nào là tuyệt 

đối không thể chấp nhận được, 

nó sẽ thay đổi hoàn toàn bản chất 

của cuộc xung đột và Nga phải 

biết rằng một cuộc chiến tranh 

hạt nhân không thể thắng và 

không bao giờ được tiến hành.”

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)
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Phó Tổng thống Harris phát biểu trên tàu USS Howard tại căn cứ Yokosuka, Nhật, ngày 28/9/2022.

Đồng nhân dân tệ 

xuống thấp kỷ lục so với đôla Mỹ
Giới lập pháp Mỹ 

muốn ngăn các khoản đầu tư đổ vào Trung Quốc

Chiến tranh Ukraine: 

Nga bắt hàng trăm người biểu tình phản chiến

Các cuộc vây bắt diễn ra ở Moscow khi cảnh sát bắt giữ người biểu tình Một người bỏ phiếu ở Donetsk hôm 27/9

NATO cảnh cáo Nga sẽ 

lãnh ‘hậu quả nghiêm trọng’ nếu tấn công hạt nhân
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Xe tải giao hàng tại biên giới Myanmar-Trung QuốcChủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và Lãnh đạo Khối đa số ở Thượng viện Chuck Schumer.

Phó Tổng thống Harris 

lên án các hành động ‘đáng lo ngại’ của Trung Quốc

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.
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TIN THEÁ GIÔÙI

Cơn đau đầu mới của châu Âu
(VN+) - Chiến thắng của phe cánh hữu trong cuộc 

tổng tuyển cử tại Italy khiến giới lãnh đạo EU lo ngại quốc 
gia này có thể trở thành con “cừu đen” trong khối như 
Hungary hay Ba Lan.

Theo cuộc thăm dò của hãng phát thanh - truyền 
hình RAI sau bầu cử, liên minh cánh hữu do đảng cực hữu 
Anh em Italy (Fratelli d'Italy - FdI) dẫn đầu sẽ giành thắng 
lợi áp đảo khi giành 41-45% số phiếu bầu, bỏ xa liên minh 
cánh tả với chỉ 25,5-29,5% số phiếu bầu.

Trong đó, đảng FdI chiếm tới gần 60% tổng số 
phiếu bầu của liên minh, Guardian dẫn kết quả sơ bộ được 
công bố sau khi hơn 99% khu vực bầu cử hoàn thành kiểm 
phiếu.

Với kết quả này, bà Giorgia Meloni, lãnh đạo đảng 
FdI, có khả năng trở thành tân thủ tướng Italy.

“Người dân Italy đã gửi đi thông điệp rõ ràng ủng 
hộ một chính phủ cánh hữu do đảng Anh em Italy lãnh 
đạo”, bà Meloni nói trong buổi lễ mừng chiến thắng, theo 
AFP.

Dù vậy, kết quả này làm nhiều chính trị gia Liên 
minh châu Âu (EU) lo ngại sẽ khiến phe dân túy và dân tộc 
chủ nghĩa cánh hữu có thêm lực lượng trong khối, ảnh 
hưởng đến các chính sách và giá trị mà châu Âu theo đuổi.

Bà Giorgia Meloni, lãnh đạo đảng cực hữu FdI, 
tươi cười tại “tổng hành dinh” của đảng hôm 25/9

Chân dung nhà lãnh đạo mới của Italy

Sinh năm 1977, bà Meloni gia nhập tổ chức thanh 
niên của đảng tân phát xít Phong trào Xã hội Italy (MSI) từ 
năm 15 tuổi. Sau đó, bà trở thành lãnh đạo phong trào sinh 
viên của đảng Liên minh Dân tộc (AN) - đảng kế tục của 
MSI.

Năm 1998, bà trở thành ủy viên hội đồng tỉnh 
Rome. Tám năm sau, bà được bầu vào Quốc hội Italy, 
trước khi được cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi bổ nhiệm 
làm bộ trưởng Thanh niên năm 2008. Ở độ tuổi 31, bà là vị 
bộ trưởng trẻ nhất Italy khi đó.

Năm 2012, bà cùng phe cánh hữu trong đảng Nhân 
dân Tự do (PdL) của ông Berlusconi tách ra thành lập đảng 
FdI - động thái được cho sẽ giúp liên minh cánh hữu thu 
hút thêm phiếu bầu. Hai năm sau, bà trở thành lãnh đạo 
đảng.

Trong khi truyền thông Italy thường chỉ đề cập đến 
FdI như một đảng cánh hữu, chính đảng này đôi khi bị 
truyền thông quốc tế miêu tả là “hậu phát xít”. Do nhiều 
lãnh đạo đảng - bao gồm bà Meloni - từng là thành viên của 
MSI và AN, FdI được coi là “người thừa kế” của hai tổ 
chức chính trị trên, bất chấp họ không phải đảng kế tục trực 
tiếp.

Ảnh hưởng của MSI lên FdI không khó nhận thấy. 
FdI vẫn giữ khẩu hiệu phát xít “Thiên chúa, gia đình, tổ 
quốc”, trong khi logo của họ vẫn có biểu tượng ngọn lửa ba 
màu của MSI, Local cho biết. Biểu tượng này vẫn được 
giữ lại bất chấp sự phản đối của nhiều đảng viên, bao gồm 
bà Rachele Mussolini, cháu gái trùm phát xít Benito 
Mussolini.

Bà Meloni tuyên bố “chủ nghĩa hoài niệm” phát xít 
không có chỗ đứng trong đảng FdI. Bà cũng kiên quyết 
phủ nhận đảng của bà là “phát xít”, mà chỉ tự nhận mình 
thuộc phe cánh hữu.

Dù vậy, một số đảng viên dường như không muốn 
che giấu cảm tình với chủ nghĩa phát xít. Hôm 20/9, FdI 
phải đình chỉ tư cách thành viên của ông Calogero Pisano, 
lãnh đạo đảng tại Sicily, sau khi người này có bài đăng ca 
ngợi Adolf Hitler.

Cơ quan công tố Milan cũng đã mở cuộc điều tra 
sau khi một ứng viên của đảng chào kiểu phát xít. Trước 
đó, tháng 10/2021, lãnh đạo của FdI tại Nghị viện châu Âu 
phải từ chức khi bị phát hiện có liên hệ với các tổ chức tân 
phát xít.

Giới phân tích đánh giá FdI sẽ theo đuổi chính sách 
bảo thủ và dân tộc chủ nghĩa nếu lên nắm quyền. Bà 
Meloni cũng được biết đến với quan điểm hoài nghi châu 
Âu, chống nhập cư và đề cao giá trị của gia đình truyền 
thống.

Dù vậy, chính trị gia này cũng khẳng định cam kết 
áp dụng chính sách tài khóa thận trọng, cũng như giữ đoàn 
kết trong khối EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây 
Dương (NATO) về việc ủng hộ Ukraine.

“Tôi đã đọc được bình luận rằng chiến thắng của 
FdI vào tháng 9 sẽ là thảm họa, là sự chuyển hướng sang 
chủ nghĩa độc tài, khiến Italy rời khu vực đồng euro và 
những điều vô nghĩa khác. Chúng đều không phải là sự 
thật”, bà Meloni tuyên bố trong một video bằng tiếng 
Pháp, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Sự lo ngại của châu Âu

Trong những năm qua, chiến thắng của các chính 
đảng có xu hướng dân tộc chủ nghĩa cánh hữu tại các nước 
thành viên EU - tiêu biểu là Hungary và Ba Lan - là vấn đề 
khiến Brussels đau đầu.

Những người ủng hộ ông Viktor Orban - vị thủ 
tướng theo thiên hướng dân túy của Hungary - cho rằng bà 
Meloni là đồng minh tiềm năng trong “cuộc chiến” với đội 
ngũ lãnh đạo EU.

“Ông Orban có thể dựa vào sự ủng hộ của Italy 
trong các tranh chấp liên quan đến pháp quyền tại EU”, 
ông Zoltán Kiszelly, một nhà phân tích tại Quỹ Századvég 
- viện nghiên cứu có quan điểm ủng hộ chính phủ Hungary 
- nói với Reuters.

Giống với Hungary, các quan chức Ba Lan cũng tỏ 
ra vui mừng. “Các đảng cánh hữu đang được ủng hộ mạnh 
mẽ hơn bao giờ hết. Đây là cơ hội để chỉnh sửa chính sách 
của châu Âu”, ông Zdzisław Krasnodębski, thành viên 
Nghị viện châu Âu từ đảng Luật pháp và Công lý (PiS) 
cầm quyền tại Ba Lan, tuyên bố.

Mới đây nhất, đảng Dân chủ Thụy Điển theo 
đường lối dân tộc chủ nghĩa cánh hữu cũng gây chấn động 
khi giành 73 ghế trong cuộc tổng tuyển cử tháng 9 này và 
trở thành đảng lớn thứ hai trong Quốc hội Thụy Điển.

Tuy nhiên, với tư cách thành viên sáng lập, quốc 
gia đông dân thứ ba và nền kinh tế lớn thứ ba EU, cũng như 
thành viên nhóm G7, Italy có sức nặng đặc biệt.

Ngay từ trước cuộc bầu cử tại Italy, giới lãnh đạo 
EU đã phát đi lời cảnh báo nếu chính quyền mới của Italy 
“nối gót” Budapest và Warsaw.

“Đối với bất cứ chính phủ dân chủ nào mong muốn 
làm việc cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ hợp tác”, bà von der 
Leyen nói. “Nếu mọi chuyện chuyển biến theo chiều 
hướng khó khăn hơn - tôi đã đề cập đến Hungary và Ba 
Lan - chúng tôi sẽ có các biện pháp”.

Các nhà lãnh đạo tại Brussels, Paris và Berlin lo 
ngại các đảng dân tộc chủ nghĩa cánh hữu có thể xây dựng 
một “mặt trận dân túy” để tác động đến quá trình ra quyết 
sách của EU. Tạp chí Stern của Đức thậm chí đăng hình bà 
Meloni lên trang bìa cùng dòng chữ “Người phụ nữ nguy 
hiểm nhất châu Âu”.

Trong khi đó, ông Marcon được cho đã bày tỏ với 
các quan chức châu Âu về chiến thắng của đảng FdI. Dù 
vậy, khi phát biểu công khai, ông vẫn bày tỏ sự lạc quan về 
tương lai của quan hệ Pháp - Italy.

“Mọi con mắt đều đang đổ về Rome”, một quan 
chức EU nói với Reuters.
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Thực phẫm Đông Nam Á đầy đủ các mặt hàng
ON SALE lại càng rẻ.

Chợ có Lò Chiên Cá Miễn Phí.
Cua, Cá và các loại Cá khác bơi trong hồ.
Quày B.B.Q, Heo Quay, Vịt Quay, Xá Xíu, Phá Lấu.
ĐẶC BIỆT:
Tôm, Cua, Cá tươi đưa thẳng từ vựa vào chợ.
Thịt Cá Hải Sản tươi thay đổi hàng ngày.
Nên đi Chợ Mỹ Hoa, bảo đảm Thịt Cá tươi ngon.

Mua $10 tặng 2 tấm vé số trúng Nồi Cơm Điện 
và số an ủi Thùng Mì

wThu Ngaân / Cashier

wBaùn vaø Caét Thòt Cho Quaày Heo Quay / BBQ Cutter

wNgöôøi Caét Thòt / Meat Cutter

wNgöôøi Chaát Haøng / Stocker

wNgöôøi Baûo Trì / Maintenance or Handyman

wNhaäp Döõ Lieäu / Data Entry

Baùn thôøi gian hoaëc toaøn thôøi gian / Part time or full time.

Öu tieân cho ngöôøi bieát tieáng Vieät vaø tieáng Anh / Priority is given 

to Vietnamese and English bilingual

AÙp duïng / Apply by:

Goïi / Call: 832-308-0166
www.myhoafoodmarket.com/myhoa-career.php

Ñeán gaëp tröïc tieáp chuùng toâi taïi sieâu thò / come in person
WE ACCEPT ALL TYPES OF 

CREDIT CARDS AND FOODSTAMPS

STORE HOURS: 8:30 am - 8:30 pm
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TIN THEÁ GIÔÙI

Phần Lan sẽ đóng cửa biên giới 
với du khách Nga

(VN+) - Phần Lan sẽ cấm khách du lịch Nga vào 
nước này trong những ngày tới, trở thành nước láng giềng 
thuộc EU cuối cùng của Nga làm vậy sau khi Moscow ra 
lệnh huy động lực lượng.

Chính phủ trung tả của Phần Lan tối 23/9 cho biết 
họ sẽ ngăn khách du lịch Nga qua biên giới trong vài ngày 
tới, sau những thông tin về việc người dân Nga đang đổ xô 
ra nước ngoài vì lệnh tổng động viên một phần, theo 
Financial Times.

“Mong muốn và mục đích là giảm đáng kể số 
lượng người Nga đến Phần Lan”, Tổng thống Sauli 
Niinistö nói với đài truyền hình nhà nước Yle.

Ngoại trưởng Pekka Haavisto cho biết vào tối 23/9 
rằng lệnh cấm sẽ áp dụng đối với thị thực do Phần Lan và 
các nước châu Âu khác cấp. 

Theo ông Haavisto, người Nga vẫn có thể đến 
Phần Lan với lý do gia đình, công việc hoặc học tập. 

“Phần Lan có nguy cơ trở thành một quốc gia trung 
chuyển lớn”, ngoại trưởng nói thêm.

Phần Lan sẽ đóng cửa biên giới với du khách Nga 
sau lệnh tổng động viên của Moscow

Quyết định của Phần Lan được đưa ra khi Cộng 
hòa Czech, hiện giữ chức chủ tịch EU, triệu tập cuộc họp 
khẩn cấp về cơ chế ứng phó với khủng hoảng.

Đại sứ từ các quốc gia thành viên sẽ họp vào ngày 
26/9 trong khuôn khổ Ứng phó Khủng hoảng Chính trị 
Tổng hợp của EU, nhằm thảo luận về viễn cảnh xảy ra 
cuộc di cư lớn rời khỏi Nga và những diễn biến có thể xảy 
ra trong tương lai ở Ukraine.

Các nhà để xe tại sân bay của Helsinki trong những 
tuần gần đây chứa đầy ôtô Nga khi khách du lịch lái xe qua 
biên giới và sau đó bay đến điểm đến khác vì các chuyến 
bay thẳng đến EU bị đình chỉ.

Lực lượng biên phòng Phần Lan hôm 23/9 cho biết 
số lượng người vượt biên từ Nga đã tăng hơn gấp đôi trong 
ba ngày qua, nhưng con số vẫn thấp hơn nhiều so với mức 
trước đại dịch.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy 70% người 
Phần Lan ủng hộ việc cấm người Nga.

Nước này từ lâu đã thận trọng trong các chính sách 
đối với Nga, nhưng kể từ khi quyết định xin gia nhập 
NATO vào năm nay, Helsinki đã dần trở nên quyết đoán 
hơn với nước láng giềng lớn nhất ở phía đông.

Tâm điểm chú ý dồn vào lãnh 
đạo Gen Y ở Liên Hợp Quốc

(VN+) - Những nhà lãnh đạo Gen Y đang nhận 
được sự chú ý lớn tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp 
Quốc khi họ đưa ra những góc nhìn mới về dân chủ, điều 
hành đất nước và chống tin giả.

Tuần này, tại trụ sở Liên Hợp Quốc, những tổng 
thống, thủ tướng, bộ trưởng Ngoại giao thuộc Gen Y 
(những người sinh ra trong giai đoạn từ năm 1981 đến năm 
1996) đã đến dự họp và nhận được nhiều sự chú ý.

Dù vậy, nhiều nhà lãnh đạo nổi tiếng khác thuộc 
thế hệ này như Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin đã không 
xuất hiện, theo AP.

Jennifer Sciubba, nhà nhân khẩu học chính trị 
cộng tác với Trung tâm Wilson - một tổ chức tư vấn có trụ 
sở tại Washington, D.C., cho biết nhiều người thuộc Gen Y 
lên nắm quyền do không hài lòng về hiện trạng của thế hệ 
họ.

Và theo cách lý giải đó, thế hệ Gen Y và baby 
boomer (nhóm những người sinh từ năm 1946 đến năm 
1964) có suy nghĩ khác nhau.

Bà cho rằng: “Thật là sai lầm khi nói 'Thế hệ trẻ 
hơn, họ tự do hơn'. Do đó, chúng ta sẽ thấy sự chuyển 
hướng sang ủng hộ cánh tả của những người thuộc Gen Y”.

“Họ không phải là một khối thống nhất. Sự không 
hài lòng với tình trạng hiện tại có thể xuất hiện dù họ theo 
cánh tả hay cánh hữu”, bà Sciubba nói.

Bà Sciubba cũng lưu ý rằng chỉ là vấn đề thời gian 
trước khi những người thuộc Gen Y trở thành thế hệ chính 
trên chính trường quốc tế. Điều này đã được thể hiện phần 
nào tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc tuần này - nơi các hệ 
tư tưởng khác nhau của Gen Y cùng được xuất hiện.

Tổng thống Chile Gabriel Boric cho rằng xây 
dựng nền dân chủ thực sự là một trong những thách thức 
lớn nhất hiện nay

Sự thừa nhận

Hôm 20/9, vào ngày đầu tiên của Đại hội đồng 
Liên Hợp Quốc, hai vị tổng thống trẻ tuổi đã phá vỡ suy 
nghĩ vốn có về thế hệ của họ khi nói về hai hoàn cảnh trái 
ngược nhau trong thời gian họ nắm quyền.

Một trong hai người là Tổng thống Chile Gabriel 
Boric (36 tuổi) - người vừa phải đối mặt với sự phản đối áp 
đảo của người dân với việc cải cách hiến pháp, điều vốn 
được ông xem là rất cần thiết.

“Là một người trẻ đã xuống đường biểu tình cách 
đây không lâu, tôi có thể nói với bạn rằng việc đại diện cho 
tình trạng bất ổn dễ dàng hơn rất nhiều so với việc đưa ra 
các giải pháp”, ông Boric nói.

Đề xuất cải cách hiến pháp ở Chile được đưa ra 
nhằm thay đổi nhiều quy định cơ bản nước này như bình 
đẳng giới, bảo vệ môi trường và quyền của người bản địa.

Sự thất bại khi lấy ý kiến người dân không nằm 
ngoài dự đoán. Những người ủng hộ cải cách hiến pháp đổ 
lỗi cho việc thông tin sai lệch trên không gian mạng đã làm 
người dân không ủng hộ đề xuất này.

Tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử Chile cho 
biết bài học ông học được là nền dân chủ ở nước này đang 
bị hạ thấp.

“Với sự khiêm tốn to lớn, tôi muốn nói với các vị 
đang có mặt ngày hôm nay rằng một chính phủ không bao 
giờ có thể cảm thấy thất bại khi người dân của họ lên 
tiếng”, ông Boric nói.

Tổng thống Chile cũng cho rằng: “Bởi không 
giống như trong quá khứ, khi những khác biệt ở Chile đã 
được giải quyết bằng máu và lửa, ngày nay, người Chile đã 
đồng ý đối mặt với những thách thức mà chúng tôi có theo 
cách thức dân chủ”.

“Và tôi nói với bạn về điều này vì tôi chắc chắn 
rằng một trong những thách thức lớn đối với nhân loại 
ngày nay là xây dựng nền dân chủ thực sự mà ở đó, người 
dân được nói và được lắng nghe”, ông nói.

Sự phản đối
Trong khi đó, Tổng thống El Salvador Nayib 

Bukele - người nổi tiếng thích selfie - cũng có bài phát biểu 
tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Ông cho rằng các nước giàu không nên can thiệp 
vào công việc của các quốc gia đang phát triển - những 
nước đang cố gắng tìm con đường riêng. Bài phát biểu của 
ông được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông bị cáo buộc thúc 
đẩy chủ nghĩa độc tài khi tuyên bố sẽ tái tranh cử, bất chấp 
điều khoản cấm của hiến pháp El Salvador, theo AP.

Bằng ngôn ngữ úp mở và phép ẩn dụ, ông Bukele 
đã đưa ra quan điểm đáp trả những lời chỉ trích mà chính 
quyền của ông nhận được từ phía Mỹ và Liên minh châu 
Âu. Trước đó, phương Tây đã chỉ trích việc tập trung 
quyền lực trong chính quyền của ông và gần đây là việc 
đình chỉ một số quyền hiến định.

“Trên giấy tờ, chúng tôi có tự do, có chủ quyền và 
độc lập. Nhưng chúng tôi sẽ không thực sự có được những 
điều này cho đến khi các nước có quyền lực hiểu rằng 
chúng tôi muốn trở thành bạn của họ, rằng chúng tôi 
ngưỡng mộ, tôn trọng họ, rằng cánh cửa của chúng tôi rộng 
mở để giao thương với họ”, Tổng thống Bukele nói.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng: “Nhưng 
điều họ không thể làm là đến nhà chúng tôi để ra lệnh. 
Không chỉ vì đó là nhà của chúng tôi, mà còn vì không có ý 
nghĩa gì khi phá hủy những gì chúng tôi đang làm”.

Ông Bukele sau đó đã đăng trên Twitter của mình 
một đoạn video về sự xuất hiện của ông trên kênh Fox 
News của Mỹ.

Trong video, vị tổng thống trẻ tuổi nói về chiến 
dịch trấn áp các băng đảng đường phố tại El Salvador. 
Trong đó, hơn 50.000 người đã bị bắt giữ. Các cuộc thăm 
dò gần đây cho thấy hành động của ông nhận được sự ủng 
hộ rộng rãi, ngay cả khi các tổ chức nhân quyền ở El 
Salvador và nước ngoài cho rằng những người này đang bị 
bắt và bỏ tù mà không có bằng chứng.

Rosario Diaz Garavito, người sáng lập Millennials 
Movement, một tổ chức phi chính phủ khuyến khích 
những người trẻ tuổi ở khu vực Mỹ Latinh thực hiện các 
mục tiêu của Liên Hợp Quốc, cho biết các nhà lãnh đạo 
này đều khéo léo phá vỡ thông lệ chính trị đảng phái vốn có 
ở đất nước mình.

Bên cạnh đó, họ cũng được chứng minh thuộc 
nhóm các nhà lãnh đạo gây tranh cãi nhất trong khu vực, 
vào thời điểm mà chủ nghĩa đa phương nên được phổ biến.

“Chúng ta có xu hướng đi từ cánh hữu sang cánh 
tả. Và điều này thực sự đang chia rẽ chúng ta. Họ đã chứng 
tỏ rằng họ có thể suy nghĩ khác nhau, theo những cách 
khác nhau, nhưng chúng ta cần phải tìm ra điểm chung như 
là các nước trong cùng khu vực”, cô Diaz Garavito nói.

Là thế hệ đầu tiên trong những người được tiếp cận 
kỹ thuật số, sự nghiệp chính trị và chuyện đời tư của các 
nhà lãnh đạo thuộc Gen Y cũng xuất hiện rộng rãi trên 
Internet và mạng xã hội.

Hôm 21/9, Ngoại trưởng Cộng hòa Czech Jan 
Lipavsky dành nhiều thời gian trong bài phát biểu để đề 
cập đến cuộc xung đột ở Ukraine. Ông cũng cảnh báo 
thông tin sai lệch trên không gian mạng đang gây hại cho 
xã hội và thúc giục đẩy mạnh “chủ nghĩa nhân văn kỹ thuật 
số”, cũng như các giải pháp để bảo vệ nhân quyền trên 
Internet.

“Một lời nói dối không phải là một ý kiến. Từ rất 
lâu rồi, chúng ta đã bỏ qua việc ngăn chặn sự lan truyền của 
những thông tin sai lệch, vốn đi ngược lại các giá trị chung 
của chúng ta”, ông Lipavsky nói.

Ông cũng cho rằng: “Chúng ta đừng quên thông tin 
sai lệch liên quan đến Covid-19. Chúng ta đã có bài học 
khi phải trả giá cho việc tiếp nhận thông tin sai lệch bằng 
mạng sống của con người”.

Năm 2021, ông Lipavsky đã vấp phải sự phản đối 

của Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman trong việc 
bổ nhiệm ông làm người đứng đầu Bộ Ngoại giao nước 
này. Theo đó, Tổng thống Zeman cho rằng ông Lipavsky 
có thái độ không rõ ràng đối với Israel và do ông chỉ có 
bằng cử nhân.

Cảnh sát đụng độ người biểu 
tình ủng hộ phụ nữ Iran ở Paris và 
London

(VN+) - Cảnh sát Anh và Pháp hôm 25/9 đã đụng 
độ với những người biểu tình cố gắng tiếp cận các đại sứ 
quán của Iran ở London và Paris.

Cảnh sát Pháp đã sử dụng hơi cay và áp dụng các 
biện pháp chống bạo loạn để ngăn chặn hàng trăm người 
biểu tình ở thủ đô Paris tiếp cận đại sứ quán Iran, theo AFP.

Tại London, cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ 12 
người và có 5 sĩ quan “bị thương nặng” khi ngăn chặn 
những người biểu tình cố gắng vượt qua hàng rào bảo vệ 
đại sứ quán của Iran tại Anh.

Những người biểu tình ở Paris và London tập hợp 
để bày tỏ sự phẫn nộ trước cái chết của Mahsa Amini sau 
khi cô bị cảnh sát đạo đức Iran bắt giữ. Các cuộc biểu tình 
tương tự nhằm thể hiện sự ủng hộ phụ nữ Iran cũng diễn ra 
tại nhiều nơi trên thế giới.

Người biểu tình ở Paris đụng độ với cảnh sát
Cuộc biểu tình bắt đầu tại quảng trường Trocadero 

ở trung tâm Paris. Một số người biểu tình hô vang khẩu 
hiệu khẩu hiệu chống lại nhà lãnh đạo tối cao Iran 
Ayatollah Ali Khamenei.

Cảnh sát Paris, với trang phục chuyên dụng và một 
hàng xe tải yểm trợ, đã chặn đường của những người biểu 
tình khi họ tìm cách tiếp cận đại sứ quán Iran gần đó.

Cảnh sát Paris cho biết: “Trong một số trường hợp, 
các nhóm biểu tình đã cố gắng phá rào chắn được dựng lên 
gần đại sứ quán Iran. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để đẩy 
lùi họ”.

Có khoảng 4.000 người tham gia biểu tình. Cảnh 
sát cho biết một người biểu tình đã bị bắt giữ và một sĩ 
quan cảnh sát bị thương nhẹ.

Tình hình tượng tương tự cũng diễn ra ở London, 
nhiều hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những 
người biểu tình đang tìm cách vượt qua hàng rào an ninh 
của cảnh sát bên ngoài đại sứ quán Iran.

Cảnh sát London cho biết “gạch, chai lọ và các vật 
dụng khác được ném ra đã khiến một số sĩ quan bị thương. 
Ít nhất 5 người phải nhập viện, trong đó có người bị gãy 
xương”.

Trước đó, cảnh sát thủ đô nước Anh cho biết một số 
lượng lớn người biểu tình đã tụ tập bên ngoài đại sứ quán 
“với ý định gây mất trật tự”.

Ba Lan kêu gọi người dân tiết 
kiệm năng lượng trong mùa Đông

(VN+) - Bộ Khí hậu và Môi trường Ba Lan cho 
biết do tình hình địa chính trị hiện nay và cuộc khủng 
hoảng năng lượng toàn cầu, Bộ này vừa phát động một 
chiến dịch giáo dục nhận thức về tiết kiệm năng lượng.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Chính phủ 

Ba Lan ngày 25/9 thông báo chính thức phát động một 
chiến dịch thông tin chung về tiết kiệm năng lượng trong 
mùa Đông, tiếp bước các quốc gia thành viên khác trong 
Liên minh châu Âu (EU) đã có động thái tương tự.

Mục đích nhằm hình thành thái độ và thói quen của 
xã hội về việc quản lý nguồn nhiệt và sử dụng điện tại các 
hộ gia đình, cũng như tại các văn phòng và trường học.

Theo Bộ trưởng Anna Moskwa, chiến dịch nói trên 
với khẩu hiệu “Chúng tôi tiết kiệm năng lượng” được phát 
động từ ngày 24/9, nhằm thuyết phục phụ nữ Ba Lan và 
những người khác làm quen với những thay đổi trong cuộc 
sống hàng ngày để sử dụng ít điện và nhiệt hơn.

Bà Moskwa tuyên bố: “Chúng tôi nhận thức rõ mối 
quan tâm của công chúng về giá cả và khả năng cung cấp 
nguồn nhiệt cho sưởi ấm trong những tháng tới. Chúng tôi 
cũng biết việc cùng nhau hành động và hợp tác quan trọng 
ra sao trong tình hình hiện nay”.

Bộ trưởng Moskwa cũng nhấn mạnh sự cần thiết 
phối hợp hành động giữa cấp chính phủ với cấp chính 
quyền địa phương và các công ty năng lượng. Là một phần 
của chiến dịch, các phương tiện truyền thông trên toàn 
quốc của Ba Lan sẽ thường xuyên đưa tin trên truyền hình, 
đài phát thanh, báo chí và trên các trang thông tin điện tử.

Cùng với đó là các hoạt động giáo dục về tiết kiệm 

điện được triển khai tại các trường học.
Trong khi đó, các tài liệu hướng dẫn cách tiết kiệm 

năng lượng sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử và 
mạng xã hội của Bộ Khí hậu và Môi trường Ba Lan.

Bộ trưởng Moskwa nhấn mạnh Chính phủ Ba Lan 
muốn người dân nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tiết 
kiệm năng lượng. Việc cùng nhau hành động sẽ giúp giảm 
mức tiêu thụ năng lượng, tiết kiệm chi phí và tăng cường 
an ninh năng lượng cho Ba Lan trong thời điểm khó khăn 
hiện nay.
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TIN THEÁ GIÔÙI

Phương Tây hẹp cửa phản ứng 
sau tuyên bố mới của Nga

(VN+) - Diễn biến chiến sự tại Ukraine và tuyên 
bố từ Moscow trong tuần qua đã làm dấy lên những tranh 
cãi về nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân giữa Nga và 
phương Tây.

Câu hỏi được đặt ra trong tuần qua là các nhà lãnh 
đạo phương Tây sẽ phản ứng như thế nào khi Nga có 
những động thái mới, đặc biệt sau cảnh báo về khả năng sử 
dụng vũ khí hạt nhân từ Moscow, theo AP.

Trước mắt, việc tăng cường các lệnh trừng phạt 
kinh tế và nỗ lực cô lập Nga sẽ được phương Tây tính đến, 
cũng như tiếp tục viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine.

Tuy vậy, việc thực hiện trên thực tế sẽ không dễ 
dàng. Việc khiến các đồng minh đồng thuận về một lệnh 
trừng phạt vốn đã khó khăn. Ngoài ra, tình hình tài chính 
toàn cầu cũng như gián đoạn nguồn cung năng lượng cũng 
đã là bài toán đau đầu với nhiều quốc gia châu Âu.

Sau tuyên bố từ Moscow, các quan chức tại Mỹ đã 
cảnh báo sẽ có những phản ứng cứng rắn, dù vậy vẫn chưa 
có tuyên bố nào đi sâu vào chi tiết.

“Những gì họ làm sẽ quyết định phản ứng nào sẽ 
xảy ra”, Tổng thống Mỹ Biden nói, nhấn mạnh phản ứng 
của Washington sẽ để lại hậu quả với Moscow.

Căng thẳng từ những tuyên bố trong tuần qua xuất 
hiện sau khi Ukraine tuyên bố có những đợt phản công ở 
Ukraine. Phía Nga cho rằng những đợt phản công của 
Kyiv không ảnh hưởng đến cục diện trong “chiến dịch 
quân sự” của Moscow. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm 4 
vùng ly khai ở Ukraine tổ chức trưng cầu dân ý về việc sáp 
nhập vào Nga.

Tổng thống Vladimir Putin họp trực tuyến với Hội 
đồng An ninh Nga hôm 23/9

Thế giằng co
Đài RT (Nga) dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại 

giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng Nga không đe dọa bất 
cứ quốc gia nào bằng vũ khí hạt nhân, song kêu gọi Mỹ 
không can thiệp vấn đề Ukraine.

Ông Ryabkov cho biết Nga đang cảnh báo phương 
Tây rằng có những “nguy cơ” đối với sự can thiệp của họ 
vào Ukraine và hối thúc Mỹ “tránh tình huống có thể dẫn 
đến đụng độ quân sự trực tiếp với Nga”.

Hôm 21/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho 
biết sẽ dùng “mọi phương tiện sẵn có” để ngăn chặn những 
thách thức với Moscow.

“Khi sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước bị đe dọa, 
tất nhiên chúng tôi sẽ sử dụng tất cả phương tiện để bảo vệ 
đất nước và nhân dân Nga. Tôi không nói suông đâu”, nhà 
lãnh đạo Nga tuyên bố.

Bà Rose Gottemoeller, cựu Phó tổng thư ký 
NATO, nhận định Washington nhiều khả năng sẽ không 
có động thái leo thang nếu Moscow chỉ phát động một vụ 
tấn công hạt nhân giới hạn, quy mô nhỏ. “Chắc chắn, họ 
(Mỹ) sẽ không phản ứng lại điều đó bằng việc sử dụng vũ 
khí hạt nhân”, bà nói.

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cho biết đang thảo 

luận các lệnh trừng phạt mới để đối phó với động thái từ 
Moscow. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại EU 
Josep Borrell tuyên bố Nga sẽ phải chịu trách nhiệm cho 
các hành động tại Ukraine.

Dù vậy, những tuyên bố chính trị đôi khi là phần 
dễ. Hiện chưa biết rõ phương Tây sẽ sử dụng biện pháp gì. 
Các đòn trừng phạt kinh tế cũng gây tổn thất cho kinh tế 
châu Âu khi lạm phát và giá năng lượng tăng.

Chờ động thái của phương Tây
Đợt trừng phạt gần nhất của EU nhằm vào Nga 

được thông báo từ ngày 4/5, nhưng phải mất 4 tuần để toàn 
bộ thành viên đồng thuận, khi có những tranh cãi về nguồn 
cung dầu đã chia rẽ các nước.

Đến tháng 7, một thông báo về các biện pháp điều 
chỉnh được đưa ra, phần lớn nhằm khỏa lấp những hạn chế 
của biện pháp trừng phạt trước đó, thay vì một đợt trừng 
phạt mới.

Ông Josep Borrell nói rằng lệnh trừng phạt kế tiếp 
sẽ nhắm vào các lĩnh vực mới trong nền kinh tế của Nga, 
đặc biệt là lĩnh vực công nghệ.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der 
Leyen cũng có những tuyên bố cứng rắn. Bà cho hay EU 
sẵn sàng áp thêm lệnh trừng phạt kinh tế vào Nga, các cá 
nhân và thực thể ủng hộ Moscow về kinh tế và xã hội. 
“Chúng tôi cũng sẽ đề xuất kiểm soát xuất khẩu công nghệ 
dân sự từ Moscow”, bà von der Leyen nói với CNN.

Ngoài kinh tế, EU cũng đã trừng phạt và đóng 
băng tài sản của nhiều công dân Nga, bao gồm nhiều nhân 
vật quan trọng tại Điện Kremlin hay lãnh đạo các tập đoàn 
nhà nước.

Về quân sự, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg 
trong tháng này nói rằng NATO đang làm việc với các 
doanh nghiệp quốc phòng để tăng cường sản xuất vũ khí 
đáp ứng nhu cầu cho Ukraine cũng như đảm bảo kho vũ 
khí cho các đồng minh đã viện trợ Kyiv.

“Chúng ta đã thấy trong khủng hoảng Covid-19, 
các công ty đã tăng cường sản xuất vaccine. Bây giờ chúng 
ta cần một cách tiếp cận tương tự với việc nhanh chóng sản 
xuất vũ khí và đạn dược”, ông nói.

Trong khi đó, Mỹ vẫn duy trì sự mơ hồ nhất định về 
cách họ sẽ phản ứng như thế nào nếu có bên sử dụng vũ khí 
hạt nhân trong xung đột. Dù vậy, việc sử dụng vũ khí hạt 
nhân có thể đưa thế giới trở về giai đoạn sau Thế chiến II.

Nhưng các bình luận công khai từ các quan chức 
Mỹ phù hợp với dự đoán của các chuyên gia quân sự rằng 
phản ứng từ Washington sẽ dựa trên hành động cụ thể của 
Moscow. Việc sử dụng vũ khí hạt nhân hạn chế có thể 
khiến Nga bị cô lập, nhưng chưa đủ để phương Tây phải 
dùng năng lực hạt nhân đáp trả.

Hôm 18/9, đài RT dẫn lời người phát ngôn Điện 
Kremlin Dmitry Peskov nói rằng học thuyết hạt nhân của 
Nga là hoàn toàn rõ ràng và xung đột tại Ukraine không đủ 
điều kiện để Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Bộ trưởng Quốc 
phòng Sergei Shoigu hồi tháng 8 cũng bác bỏ những tuyên 
bố rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine - 
ông cho rằng không có mục tiêu phù hợp để làm vậy.

Bà Rose Gottemoeller nói rằng Moscow sẽ rất khó 
phát động một cuộc tấn công hạt nhân vào Mỹ hay đồng 
minh NATO.

Bà cho hay một kịch bản có thể được Nga sử dụng 
là tấn công phá hủy vào khu vực biển Đen hoặc nhắm vào 
mục tiêu quân sự của Ukraine, với kỳ vọng đồng minh 
phương Tây của Kyiv sẽ phải nhượng bộ.

Tổng giám đốc WTO: Kinh tế 
thế giới đang trên đà suy thoái

(VN+) - Cuộc xung đột Ukraine, khủng hoảng khí 
hậu, giá năng lượng và thực phẩm tăng cộng với những hệ 

lụy từ đại dịch COVID-19 đang hình thành những điều 
kiện đưa nền kinh tế toàn cầu vào suy thoái.

Ngày 27/9, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại 
thế giới (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala cho rằng nền kinh 
tế toàn cầu đang trên đà suy thoái do ảnh hưởng của các 
cuộc khủng hoảng đa tầng đang diễn ra.

Theo bà Ngozi Okonjo-Iweala, cuộc xung đột 
Ukraine, khủng hoảng khí hậu, giá năng lượng và thực 
phẩm tăng cộng với những hệ lụy từ đại dịch COVID-19 
đang hình thành những điều kiện đưa nền kinh tế toàn cầu 
vào suy thoái.

Bà nhận định kinh tế toàn cầu đang tiến rất gần 
ngưỡng suy thoái nhưng điều cần làm là nghĩ tới biện pháp 
phục hồi để khôi phục tăng trưởng kinh tế.

Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới 
(WTO) Ngozi Okonjo-Iweala

Bà lưu ý Ngân hàng thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ 
quốc tế (IMF) đã hạ dự báo triển vọng tăng trưởng toàn 
cầu trong khi các chỉ số thương mại đều “không khả quan”.

Bà Okonjo-Iweala cho biết thêm các cú sốc về an 
ninh, khí hậu, năng lượng và giá thực phẩm đang ảnh 
hưởng đồng thời tới tất cả các quốc gia nên hoạt động kinh 
tế thế giới không được duy trì như bình thường.

Các ngân hàng trung ương cũng có quá ít lựa chọn 
chính sách, biện pháp chủ yếu vẫn là tăng lãi suất.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của biện pháp này với các 
thị trường mới nổi và các nước đang phát triển thực sự 
nghiêm trọng khi họ cũng phải tăng lãi suất.

Tổng giám đốc WTO phân tích những diễn biến tại 
các nước phát triển ảnh hưởng đến nợ công của các nước 
đang phát triển và mới nổi, ảnh hưởng đến khoản chi phí 
trả nợ, ảnh hưởng tới chính nguồn vốn từ các nước đang 
phát triển quay trở lại các nước phát triển.

Dù vậy, bà Okonjo-Iweala cũng thừa nhận rằng 
hiện các ngân hàng trung ương hầu như không còn cách 
nào khác là phải kiềm chế lạm phát vì tình trạng này đang 
tác động nặng nề tới người nghèo.

Bà nhấn mạnh các ngân hàng trung ương phải xác 
định liệu lạm phát là do nhu cầu tăng mạnh hay do giá cả 
tăng vì những vấn đề về cấu trúc ở chuỗi cung ứng. Mối 
quan tâm hàng đầu là làm sao đảm bảo an ninh lương thực, 
tiếp đến là năng lượng.

Bên cạnh đó, bà cho biết WTO có thể sẽ thảo luận 
về những thỏa thuận tham vọng hơn trong các lĩnh vực như 
nông nghiệp, biến đổi khí hậu, cải cách nội bộ trong cuộc 
họp sắp tới.

Hồi tháng Sáu, WTO đã hoàn tất đàm phán một 
loạt thỏa thuận thương mại và đây là những thỏa thuận đầu 
tiên mà tổ chức này đạt được sau nhiều năm, trong đó có 
thỏa thuận về đánh bắt cá và thúc đẩy nguồn cung vaccine 
COVID-19.

Nữ lãnh đạo WTO bày tỏ tin tưởng gói thỏa thuận 
mới thông qua là cơ sở giúp tổ chức này tự tin hơn về việc 
có thể giải quyết các vấn đề đa phương cùng nhau.

https://www2.census.gov/programs-surveys/decennial/2020/resources/language-materials/guides/Vietnamese-Guide.pdf?


(tiếp trang 1-A)

Giới lập pháp Mỹ muốn ngăn các khoản 
đầu tư đổ vào Trung Quốc

năng phục hồi chuỗi cung cấp của chúng ta 
trong các khoản đầu tư ra nước ngoài sang 
các đối thủ nước ngoài.”

Tòa Bạch Ốc và Tòa đại sứ Trung 
Quốc chưa phản hồi về việc này.

Quan chức an ninh quốc gia Tòa Bạch 
Ốc Peter Harrell hồi đầu tháng cho biết 
chính quyền Biden vẫn chưa đưa ra quyết 
định cuối cùng về cơ chế đầu tư ra nước 
ngoài quy định các khoản đầu tư của Mỹ 
vào Trung Quốc.

Ông Harrell nhấn mạnh rằng bất kỳ 
biện pháp nào nhắm mục tiêu vào các 
khoản đầu tư như vậy nên được quy định 
chặt chẽ để giải quyết các lỗ hổng hiện có 
và các rủi ro an ninh quốc gia.

“Khi chúng ta nhường quyền sản xuất 
và bí quyết công nghệ của mình cho các 
đối thủ nước ngoài, chúng ta đang làm tổn 
hại đến nền kinh tế, khả năng cạnh tranh 
toàn cầu của chúng ta, người lao động Mỹ, 
ngành công nghiệp và an ninh quốc gia. 
Hành động của chính phủ trên mặt trận 
này đã quá chậm để xử lý phạm vi và mức 
độ của những nguy cơ trầm trọng này,” thư 
của các nghị sĩ nêu rõ.

Luật được đề nghị nhằm giúp chính 
phủ có tầm nhìn rõ hơn về các khoản đầu 
tư của Hoa Kỳ. Luật bắt buộc phải thông 
báo cho chính phủ về các khoản đầu tư có 
thể rơi vào các quy định mới này và Hoa 
Kỳ có thể sử dụng các thẩm quyền hiện có 
để chặn đầu tư hoặc giảm thiểu rủi ro.
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"những cái giá mới phải trả rất nhanh 

chóng và nghiêm trọng".

Ngoại trưởng Pháp Catherine 

Colonna, người đã đến thăm Ukraine hôm 

27/9, mô tả các cuộc bỏ phiếu là một "trò 

đeo mặt nạ".

Tại Trung Quốc, một đồng minh lâu 

năm của Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại 

giao Uông Văn Bân nói "chủ quyền và 

toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước phải 

được tôn trọng", khi trả lời câu hỏi của 

phóng viên về các cuộc “trưng cầu dân ý”.

Tổng thống Putin biện minh rằng các 

cuộc trưng cầu dân ý được thiết kế để ngăn 

chặn cuộc đàn áp người gốc Nga và những 

người nói tiếng Nga ở Ukraine - một cáo 

buộc mà chính phủ Ukraine đã bác bỏ.

Trong một bài phát biểu trên truyền 

hình, nhà lãnh đạo Nga cho biết: “Việc cứu 

lấy người dân ở tất cả các vùng lãnh thổ 

đang được trưng cầu dân ý được đặt lên 

hàng đầu và là tâm điểm chú ý của toàn xã 

hội và đất nước chúng ta”.

(tiếp trang 1-A)

Đồng nhân dân tệ xuống thấp kỷ lục so 
với đôla Mỹ

khó khăn.

Điều đó đã giúp nâng cao giá trị của 
nó so với các đồng tiền khác, bao gồm cả 
bảng Anh - đã đạt mức thấp nhất mọi thời 
đại so với đồng đô la Mỹ vào thứ Hai.

Cũng trong ngày thứ Tư, đồng USD 
đạt mức cao nhất trong 20 năm so với một 
nhóm các đồng tiền hàng đầu thế giới 
được theo dõi chặt chẽ.

Sự trượt giá của đồng nhân dân tệ là 
một ví dụ khác về việc tiền tệ suy yếu do 
đồng USD mạnh.

Nó cũng phản ánh những cách thức 
rất khác nhau mà Trung Quốc và Hoa Kỳ 
đang thực hiện để đối phó với các vấn đề 
kinh tế ở trong nước.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc 
(PBOC) đã nới lỏng lãi suất để phục hồi 
tăng trưởng trong nền kinh tế vốn bị tàn 
phá bởi các đợt phong tỏa Covid, trong khi 
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang tích 
cực đi theo hướng ngược lại khi cố gắng 
kiểm soát lạm phát.

Joseph Capurso, người đứng đầu bộ 
phận kinh tế quốc tế và bền vững tại 
Commonwealth Bank of Australia, nói 
với BBC rằng sự khác biệt như vậy hoàn 
toàn không phải là vấn đề.

Việc giảm giá trị của đồng tiền thực 
sự có thể hữu ích cho các nhà xuất khẩu ở 
Trung Quốc, ông nói, bởi vì nó sẽ làm cho 
hàng hóa của họ rẻ hơn và do đó có thể làm 
tăng nhu cầu.

Xuất khẩu chỉ chiếm 20% nền kinh tế 
Trung Quốc trong những ngày này, vì vậy 
đồng nhân dân tệ yếu sẽ không thể xoay 
chuyển tình trạng suy yếu cơ bản trong 
nước chủ yếu do chiến lược zero-Covid 
của Bắc Kinh và cuộc khủng hoảng địa ốc 
gây ra, ông Capurso nói.

Đồng tiền yếu hơn cũng có thể dẫn 
đến việc các nhà đầu tư rút tiền ra khỏi đất 
nước và sự bất ổn trên thị trường tài chính - 
điều mà các quan chức Trung Quốc sẽ 
muốn tránh khi Đại hội Đảng Cộng sản 
sắp diễn ra vào tháng tới.

Đồng Nhân dân tệ giảm đã gây ra sự 
suy yếu đối với các đồng tiền khác của các 
nền kinh tế phát triển trong khu vực, bao 
gồm đồng đôla Úc và đôla Singapore cũng 
như đồng won của Hàn Quốc.

Trong quá khứ, Washington đã cáo 
buộc Trung Quốc cố tình phá giá đồng tiền 
của mình để giữ hàng hóa xuất khẩu rẻ và 
hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trở nên đắt đỏ.

Trong khi đồng USD mạnh đã làm 
chao đảo thị trường thế giới, điều đó khó 
có thể ngăn cản Fed tiếp tục tăng lãi suất.

C ác tin về tiền tệ từ khu vực châu 
Á-Thái Bình Dương:

Chiến tranh Ukraine: Nga bắt hàng 

trăm người biểu tình phản chiến

đóng của Ukraine công bố trưng cầu dân ý 

chớp nhoáng về việc gia nhập nước Nga.

Và trong phát biểu bị Ukraine và các 

đồng minh lên án, ông Putin nhấn mạnh 

rằng ông sẽ sử dụng "mọi phương tiện hiện 

có" để bảo vệ lãnh thổ Nga - ngầm nói đến 

vũ khí hạt nhân.

Cảnh báo cứng rắn cho người biểu 

tình

Văn phòng công tố Moscow hôm thứ 

Tư cảnh báo rằng kêu gọi trên mạng, hoặc 

tham gia, các cuộc biểu tình đường phố 

trái phép hoặc tham gia vào các cuộc biểu 

tình này có thể bị phạt tù tới 15 năm.

Họ có thể bị truy tố theo luật chống lại 

hành vi gây mất uy tín các lực lượng vũ 

trang, phát tán "tin tức giả" về hoạt động 

quân sự của Nga ở Ukraine, hoặc khuyến 

khích trẻ vị thành niên biểu tình.

Các hình phạt cứng rắn của Nga đối 

với việc truyền bá "thông tin sai lệch" về 

cuộc chiến Ukraine và hành vi quấy rối 

của cảnh sát nhắm vào các nhà hoạt động 

chống Putin đã khiến các cuộc biểu tình 

phản chiến công khai trở nên hiếm hoi.

Nhưng nhóm phản chiến đối lập 

Vesna đã kêu gọi các cuộc biểu tình quy 

mô lớn.

Tên Telegram, họ đã đưa tin về nhiều 

vụ bắt giữ ở khắp nước Nga. Một video 

clip từ Yekaterinburg cho thấy cảnh sát thô 

bạo dồn người biểu tình vào một chiếc xe 

buýt.

Vesna gọi hoạt hành động của họ là 

"Nói không với mogilisation" - một cách 

chơi chữ, vì "mogila" trong tiếng Nga có 

nghĩa là nấm mồ.

Pavel Chikov, luật sư của nhóm nhân 

quyền Nga Agora, cho biết họ nhận được 

6.000 câu hỏi đến đường dây nóng của tổ 

chức này kể từ sáng thứ Ba, từ những 

người Nga muốn biết thông tin về quyền 

của binh lính.

Trong khi đó, các chuyến bay đến các 

điểm đến nổi tiếng như Istanbul ở Thổ Nhĩ 

Kỳ và Yerevan ở Armenia đã bị cắt giảm 

và giá vé cho những chỗ còn lại đã tăng 

chóng mặt.

Giá vé cho các chuyến bay từ 

Moscow đến Istanbul hoặc Dubai lên tới 

9.200 euro (9.119 USD) cho hạng phổ 

thông một chiều, sau thông báo của ông 

Putin.

'Chắc chắn tất cả mọi người đều lo 

sợ’

Động thái huy động quân đội của 

Điện Kremlin diễn ra sau những tổn thất 

nặng nề ở Ukraine, nơi các lực lượng của 

Kyiv đã tái chiếm một khu vực rộng lớn ở 

phía đông Kharkiv.

Truyền thông Nga, dưới sự kiểm soát 

của Putin, đưa tin việc nhiều người Nga 

ủng hộ cáo buộc của ông Putin rằng chính 

phủ "tân Quốc xã" của Ukraine và NATO 

đe dọa Nga, và rằng người dân tộc Nga ở 

Ukraine phải được bảo vệ. Trên thực tế, 

chính phủ Ukraine được bầu một cách dân 

chủ và không có các chính trị gia cực hữu.

Khó có thể đánh giá quy mô, mức độ 

phản đối của người dân Nga đối với quan 

điểm của Điện Kremlin về Ukraine vì 

truyền thông bị kiểm soát rất chặt.

Tại Nga, các thống đốc khu vực thân 

Putin, những người hiện phải tổ chức tổng 

động viên, đã lên tiếng ủng hộ việc này.

Thống đốc Ulyanovsk Alexei 

Russkikh nói: "Chúng ta sẽ không bị suy 

yếu, chia rẽ hay tiêu diệt. Nơi của chúng 

ta, giống như tất cả những nơi khác trên 

đất nước của chúng ta, có nhiệm tổng động 

viên công dân đi nghĩa vụ quân sự."

Nhưng những người đàn ông trẻ tuổi 

người Nga đã nói với BBC về nỗi sợ hãi 

của họ về lời kêu gọi đi lính.

Matvey ở St Petersburg nói "Tôi đã 

hy vọng điều này sẽ không bao giờ xảy ra. 

Bây giờ rõ ràng là Putin sẽ không lùi bước 

và ông ta sẽ tiếp tục cuộc chiến ngu ngốc 

của mình cho tới những công dân Nga cuối 

cùng."

(tiếp trang 1-A)

Ukraine: Nga tuyên bố thắng lợi trong 

các cuộc “trưng cầu dân ý”

được quốc tế công nhận.

Việc bỏ phiếu được tổ chức ở các khu 

vực ly khai Donetsk và Luhansk ở miền 

đông Ukraine, cũng như các vùng phía 

nam do Nga chiếm đóng là Kherson và 

Zaporizhzhia.

Những người tị nạn rải rác khắp nước 

Nga cũng có thể bỏ phiếu tại hàng chục 

điểm bỏ phiếu, bao gồm cả ở Crimea, một 

bán đảo phía nam Ukraine mà Nga sáp 

nhập vào năm 2014. Một phần kết quả ở 

Crimea cho thấy đa số cử tri ủng hộ việc 

gia nhập Nga.

Có tới 4 triệu người được yêu cầu bỏ 

phiếu ở các khu vực bị chiến tranh tàn phá, 

chiếm khoảng 15% lãnh thổ Ukraine.

Các hãng truyền thông do chính 

quyền ủng hộ Điện Kremlin điều hành ở 

Donetsk và Luhansk đang đưa tin rằng có 

tới 99,23% người dân đã ủng hộ việc gia 

nhập Nga - một tỷ lệ cao như vậy là điều 

bất thường trong một cuộc bỏ phiếu như 

thế này.

Có những suy đoán rằng Tổng thống 

Nga Vladimir Putin có thể sẽ tuyên bố sáp 

nhập bốn vùng của Ukraine trong bài phát 

biểu trước một phiên họp chung của Quốc 

hội Nga hôm 30/9 tới đây.

Vào tháng 3/2014, Putin thông báo 

việc Crimea đã gia nhập Nga chỉ vài ngày 

sau khi một cuộc trưng cầu dân ý không 

được công nhận tương tự được tổ chức.

Nếu Nga sáp nhập bốn vùng mà 

Moscow không kiểm soát hoàn toàn này, 

cuộc chiến có thể bị đẩy đến một cấp độ 

mới và nguy hiểm hơn, với việc Moscow 

miêu tả bất kỳ nỗ lực nào của Ukraine để 

giành lại các khu vực này là một cuộc tấn 

công vào lãnh thổ có chủ quyền của mình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr 

Zelensky cáo buộc Nga đã "vi phạm thô 

bạo quy chế của Liên Hợp Quốc" khi cố 

gắng thôn tính các vùng lãnh thổ bị chiếm 

giữ bằng vũ lực.

“Trò hề trong những vùng bị chiếm 

đóng này thậm chí không thể được gọi là 

mô phỏng các cuộc trưng cầu dân ý," ông 

Zelensky nói vào tối 27/9.

“Đó là một nỗ lực để buộc những 

người đàn ông ở những vùng lãnh thổ bị 

chiếm đóng của Ukraine phải gia nhập 

quân đội Nga và chiến đấu chống lại quê 

hương của họ”, ông nói thêm.

Ông Zelensky nói thêm rằng đó là 

"một nỗ lực rất ích kỷ khi bắt buộc những 

người đàn ông trên lãnh thổ bị chiếm đóng 

của Ukraine phải tham gia quân đội Nga 

trong cuộc chiến chống lại chính quê 

hương của họ!"

Thêm các biện pháp trừng phạt Nga

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro 

Kuleba kêu gọi EU áp đặt các biện pháp 

trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga.

Ông nói: "Chúng tôi cần phản ứng 

cực kỳ nghiêm túc, hiệu quả bằng những 

biện pháp cụ thể sẽ đánh vào nền kinh tế 

Nga. Phản ứng càng nhẹ tay đối với cái gọi 

là trưng cầu dân ý thì động lực để Nga leo 

thang và thôn tính thêm các vùng lãnh thổ 

càng lớn".

Vương quốc Anh đáp lại cái gọi là 

“trưng cầu dân ý” này bằng những biện 

pháp trừng phạt mới nhắm vào các quan 

chức hàng đầu của Nga đã thực thi các 

cuộc bỏ phiếu.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken 

nhắc lại rằng Phương Tây sẽ không bao 

giờ công nhận các cuộc sáp nhập của Nga, 

đồng thời cảnh báo Điện Kremlin về 

(tiếp trang 1-A)

Phó Tổng thống Harris lên án các hành 

động ‘đáng lo ngại’ của Trung Quốc
khiêu khích qua eo biển Đài Loan”.

Trung Quốc nói Đài Loan là một tỉnh 

của họ. Từ lâu, họ quyết sẽ đưa Đài Loan 

vào quyền kiểm soát của mình và không 

loại trừ việc sử dụng vũ lực để làm như 

vậy.
Chính phủ Đài Loan phản đối mạnh 

mẽ các tuyên bố chủ quyền của Trung 

Quốc và nói rằng chỉ có 23 triệu dân của 

hòn đảo mới có quyền quyết định tương lai 

của họ.
Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy 

Pelosi đã đến thăm Đài Loan vào tháng 8, 

khiến Trung Quốc tức giận, và sau đó đã 

tiến hành các cuộc tập trận quân sự lớn 

nhất từ trước đến nay xung quanh hòn đảo 

này.
Bà Harris cho biết các lực lượng của 

Hoa Kỳ sẽ hoạt động trong khu vực 

“không hề nao núng và không sợ hãi” bất 

chấp Trung Quốc sẽ “tiếp tục gây hấn”.
Bà nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phản 

đối bất kỳ sự thay đổi đơn phương nào đối 

với hiện trạng. Và chúng tôi sẽ tiếp tục ủng 

hộ khả năng tự vệ của Đài Loan, nhất quán 

với chính sách lâu đời của chúng tôi. Đài 

Loan là một nền dân chủ sôi nổi đóng góp 

vào lợi ích toàn cầu - từ công nghệ đến y tế 

và hơn thế nữa, và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm 

sâu sắc các hoạt động của mối quan hệ 

không chính thức của chúng tôi”.
Ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên 

của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói trong 

một cuộc họp báo thường kỳ rằng Hoa Kỳ 

cần quay trở lại chính sách một Trung 

Quốc và “dứt khoát nói rõ rằng nước này 

phản đối tất cả các hoạt động ly khai của 

Đài Loan”.

NATO cảnh cáo Nga sẽ lãnh ‘hậu quả 

nghiêm trọng’ nếu tấn công hạt nhân

“Khi chúng ta thấy lời lẽ hạt nhân đó 

lặp đi lặp lại từ Nga, từ Tổng thống Putin, 

chúng ta xem xét nghiêm túc - và do đó 

chúng ta đang truyền đi thông điệp rõ ràng 

rằng điều này sẽ gây ra hậu quả nghiêm 

trọng cho Nga.”

Cùng ngày 27/9, Tổng thống Ukraine 

Volodymyr Zelenskyy cho biết đã thảo 

luận với Tổng thư ký NATO Jens 

Stoltenberg về việc các nước thành viên 

NATO hỗ trợ thêm cho các lực lượng vũ 

trang Ukraine.

Cuộc điện đàm giữa ông Zelenskyy 

với ông Stoltenberg diễn ra sau cuộc trưng 

cầu dân ý Nga tổ chức tại 4 khu vực chiếm 

đóng của Ukraine về việc sáp nhập vào 

Nga. Ông Zelenskyy cảm ơn ông 

Stoltenberg vì đã lên án các cuộc trưng cầu 

dân ý mà Ukraine và các đồng minh 

phương Tây gọi là giả mạo bất hợp pháp.

“Chúng tôi đã thảo luận về các diễn 

biến trên chiến trường hiện tại và sự hỗ trợ 

hơn nữa của các quốc gia thành viên của 

liên minh NATO đối với lực lượng vũ 

trang Ukraine”, ông Zelenskyy cho biết.

(tiếp trang 1-A)

Tính đến hôm 27/09, đồng ringgit của 
Malaysia đã mất giá bốn ngày liên tiếp so 
với giá đôla My ̃ và tụt xuống mức 4,6112 
ăn một USD, BBC News Tiếng Việt ghi 
nhận từ các báo tài chính quốc tế.

Tính từ đầu năm tới nay, đa sô ́ các 
đồng tiền trên thế giới đều mất giá so với 
USD: đô ̀ng yen Nhật giảm 25,65%, euro 
18,31%, và Nhân dân tệ của TQ giảm 
12,78%, đôla U ́c 11,87%.

Tuy thế, sự kiện đồng bảng Anh sụt 
giá đô ̣t ngột gần đây gây lo ngại về nguy 
cơ “lây lan” sang các đô ̀ng tiền khác.

(tiếp trang 1-A)
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TIN THEÁ GIÔÙI

Tieäm may gia ñình chuyeân nhaän söûa 

chöõa caùc loaïi quaàn aùo, ñaàm daï hoäi, 

vest, uniforms, ... Vôùi hôn 40 naêm kinh 

nghieäm, chuùng toâi seõ ñaûm baûo chaát 

löôïng, nhanh vaø ñeïp vôùi giaù caû hôïp lyù. 

Khu vöïc gaàn 290 Barker Cypress vaø Outlet 290.

Xin lieân laïc Khaùnh: 714-399-6506

844-2058/1624

No job 
is too small

Special: coù giaù ñaëc bieät cho laminate, engineer wood, 

granite countertop, culture marble, sale & install.

TOM CONSTRUCTION

Xin lieân laïc: Tom 

713-885-4903

815-2018/1586

Ông Andreas Norlen tiếp tục 
giữ chức Chủ tịch Quốc hội Thụy 
Điển

(VN+) - Ngày 26/9, ông Andreas Norlen đã được 
khối đối lập đề cử vào vị trí Chủ tịch Quốc hội sau khi phe 
này giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử vào ngày 
11/9 vừa qua.

Ngày 26/9, ông Andreas Norlen, nghị sĩ của đảng 
Ôn hòa, đã tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Thụy 
Điển.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Xã hội Gunilla Carlsson 
khẳng định đảng này ủng hộ ông Norlen vì ông là một Chủ 
tịch Quốc hội có khả năng đoàn kết và không gây chia rẽ.

Ông Norlen là thành viên của cơ quan lập pháp 
Thụy Điển kể từ năm 2006. Trong giai đoạn từ năm 2014-
2018, ông giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban hiến pháp. Sau cuộc 
bầu cử năm 2018, ông đã được bầu vào vị trí Chủ tịch Quốc 
hội.

Ông Andreas Norlen
Vào năm 2018, Chính phủ Thụy Điển đã được 

thành lập khoảng 134 ngày sau bầu cử. Ông Norlen khẳng 
định tiến trình thành lập chính phủ năm nay nhiều khả 
năng sẽ diễn ra nhanh hơn.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua, khối đối lập 
gồm 4 đảng cánh hữu và cực hữu là đảng Ôn hòa, đảng Dân 
chủ Thụy Điển, Dân chủ Cơ đốc giáo và đảng Tự do đã 
giành được 176 trong tổng số 349 ghế tại Quốc hội, trong 
khi phe trung tả ủng hộ chính phủ hiện nay được 173 ghế. 
Sau thất bại bầu cử, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena 
Andersson đã tuyên bố từ chức.

Cuộc bầu cử đánh dấu một bước ngoặt trên chính 
trường Thụy Điển khi mở đường cho một chính phủ đầu 
tiên do cánh hữu lãnh đạo tại quốc gia Bắc Âu này. Liên 
minh cánh hữu tại Thụy Điển hiện tập trung vào những vấn 
đề như tội phạm, tình trạng chia rẽ trong nước và vấn đề 
giúp người di cư hòa nhập.

Iran kêu gọi IAEA kiểm chứng 
khách quan các hoạt động hạt nhân

(VN+) - Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử 
Iran Mohammad Eslami khẳng định chương trình hạt 
nhân của Iran nhằm phục vụ các các mục đích dân sự như 
sản xuất điện, y tế, nông nghiệp và công nghiệp.

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử 
Iran (AEOI), ông Mohammad Eslami ngày 26/9 nhấn 
mạnh Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cần 
“độc lập và khách quan” trong việc kiểm chứng các hoạt 
động hạt nhân của Iran.

Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran 
Mohammad Eslami trả lời phỏng vấn tại Tehran

Phát biểu tại Hội nghị Toàn thể IAEA ở thủ đô 
Vienna của Áo, ông Eslami khẳng định chương trình hạt 
nhân của Iran nhằm phục vụ các các mục đích dân sự như 
sản xuất điện, y tế, nông nghiệp, môi trường và công 
nghiệp.

Đề cập thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch hành động 
chung toàn diện (JCPOA) năm 2015, ông Eslami cho biết 
trên cơ sở thỏa thuận này, “Iran chấp nhận các giới hạn về 
hoạt động làm giàu urani, giảm tốc độ và công suất của các 
hoạt động hạt nhân, và một hệ thống kiểm chứng nghiêm 
ngặt trong một thời gian cụ thể”.

Ông cũng nêu rõ: “Đổi lại, các bên còn lại trong 
thỏa thuận cần dỡ bỏ những cản trở những biện pháp trừng 
phạt trái phép… đồng thời chấm dứt những cáo buộc sai 
trái nhằm vào các chương trình và hoạt động hạt nhân hòa 

bình của Iran”.
Theo ông Eslami, Iran đã giảm các cam kết của 

nước này như một biện pháp đáp lại những vi phạm của 
các bên khác trong thỏa thuận.

Ông chỉ trích Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận năm 2018 
và tái áp đặt các trừng phạt chống Iran, đồng thời nhấn 
mạnh rằng nếu các bên tham gia thỏa thuận trở lại tuân thủ 
các nghĩa vụ của họ bằng cách dỡ bỏ các trở ngại và trừng 
phạt thì việc Iran duy trì thực thi thỏa thuận sẽ được khẳng 
định và đảm bảo bằng việc thông qua tại quốc hội.

Ông Eslami nhấn mạnh Iran hy vọng IAEA “thực 
hiện thông báo, giám sát và kiểm chứng một cách chuyên 
nghiệp, khách quan và độc lập”.

Ông cũng kêu gọi IAEA từ bỏ “những cáo buộc cũ 
từ nhiều năm trước”, đồng thời khép lại các cáo buộc về 
các dấu vết hạt nhân tại 3 cơ sở ở Iran, coi đây là điều kiện 
tiên quyết để hoàn tất các cuộc đàm phán quốc tế nhằm 
khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Hơn 280.000 người xuống 
đường tuần hành kêu gọi bảo vệ khí 
hậu tại Đức

(VN+) - Tại Đức, hơn 280.000 người hôm 23/9 đã 
xuống đường nhằm kêu gọi nâng cao ý thức về ứng phó với 
biến đổi khí hậu trong Ngày thứ Sáu vì tương lai.

Hơn 36.000 người đã tham gia tuần hành ở khu vực 
trung tâm thủ đô Berlin của Đức. Họ mang theo các biểu 
ngữ di chuyển qua tòa nhà Quốc hội, hối thúc hành động 
bảo vệ khí hậu mạnh mẽ hơn cũng như kêu gọi huy động 
100 tỷ Euro cho những chương trình ứng phó với biến đổi 
khí hậu.

Trong khi đó, ở nhiều thành phố khác, người dân 
cũng tuần hành hối thúc bảo vệ khí hậu cũng như kêu gọi 
duy trì mức tăng nhiệt độ Trái đất không quá 1,5°C, nhanh 
chóng giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch và mở 
rộng nguồn năng lượng tái tạo.

Tại Hamburg, có khoảng 20.000 người tham gia 
tuần hành với các biểu ngữ. Thậm chí, những người tham 
gia kêu gọi đặt mục tiêu đưa Hamburg trung hòa carbon 
vào năm 2035 và cấm các phương tiện giao thông cá nhân 
ở trung tâm thành phố.

Người tuần hành kêu gọi huy động 100 tỷ Euro cho 
những chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu

Tại nhiều thành phố khác như Frankfurt am Main, 
Bremen, Köln, Hannover, Freiburg... cũng có hàng nghìn 
người xuống đường tuần hành vì môi trường.

Cảnh sát cho biết, các cuộc tuần hành đã diễn ra ở 
trên 270 thành phố trên khắp nước Đức và đây là cuộc tuần 
hành quy mô toàn cầu lần thứ 11 kể từ khi phong trào Ngày 
thứ Sáu vì tương lai ra đời năm 2018.

Các cuộc tuần hành trên diễn ra trong bối cảnh Đức 
vừa phải khởi động lại một số nhà máy điện than nhằm đối 
phó với tình trạng thiếu hụt năng lượng trong mùa đông do 
ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Nga - Ukraine. Trước đó, 
nước này có kế hoạch chấm dứt sản xuất điện than chậm 
nhất vào năm 2038.

Không chỉ tại Đức, đông đảo người dân ở nhiều nơi 
trên thế giới cũng xuống đường để ủng hộ phong trào vì 
khí hậu này. Các cuộc tuần hành kêu gọi bảo vệ khí hậu 
cũng diễn ra tại thủ đô Stockholm ở Thụy Điển, 
Copenhagen (Đan Mạch), Madrid (Tây Ban Nha) và nhiều 
nơi khác trên thế giới.

Liên hợp quốc hối thúc giải quyết 
các vấn đề “nhức nhối” của khu vực 
Sahel

(VN+) - Cuộc khủng hoảng an ninh ở Sahel đã gây 
ra một mối đe dọa trên toàn cầu. Nếu không hành động, tác 
động của khủng bố, chủ nghĩa cực đoan bạo lực và tội 
phạm có tổ chức sẽ vượt ra khỏi khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tổng Thư 
ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 22/9 đã kêu gọi 
đề ra các biện pháp sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề 
“nhức nhối” của khu vực Sahel (châu Phi). 

Phát biểu tại cuộc họp cấp cao của các nước thuộc 
khu vực Sahel bên lề Khóa họp 77 Đại hội đồng Liên hợp 
quốc tại New York, ông Guterres nhận định cuộc khủng 
hoảng an ninh ở Sahel đã gây ra một mối đe dọa trên toàn 
cầu.

Nếu không hành động, tác động của khủng bố, chủ 
nghĩa cực đoan bạo lực và tội phạm có tổ chức sẽ vượt ra 
khỏi khu vực và lục địa châu Phi. 

Theo Tổng Thư ký Liên hợp quốc, cần phải có một 
bước đột phá mang tính quốc tế có sự phối hợp của tất cả 
các bên. Liên hợp quốc sẵn sàng làm việc với các bên trên 
tinh thần khẩn trương và đoàn kết vì một Sahel hòa bình, 
ổn định và thịnh vượng.

Ông Guterres cho biết thêm tình trạng mất an ninh 
và bất ổn chính trị trong khu vực tiếp tục làm trầm trọng 
thêm tình hình nhân đạo vốn đã thảm khốc.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres (giữa) thăm 
trại tị nạn ở Ouallam, Niger ngày 3/5/2022

Tại một số vùng, chính quyền đã hoàn toàn mất 
quyền tiếp cận với người dân. Các nhóm vũ trang vô chính 
phủ đang siết chặt sự kìm kẹp đối với khu vực và thậm chí 
đang tìm cách mở rộng sự hiện diện của họ sang các quốc 
gia ở Vịnh Guinea.

Bên cạnh đó, bạo lực tràn lan gây thương vong cho 
hàng nghìn dân thường vô tội và hàng triệu người khác 
phải rời bỏ nhà cửa. Đặc biệt, phụ nữ và trẻ em đang phải 
chịu ảnh hưởng do an ninh bất ổn, bạo lực và sự bất bình 
đẳng.

Cũng theo ông Guterres, ngoài khủng hoảng an 
ninh, biến đổi khí hậu đang tiếp tục gây xói mòn đất và cạn 
kiệt nguồn nước, góp phần gây ra tình trạng mất an ninh 
lương thực nghiêm trọng và làm trầm trọng thêm căng 
thẳng giữa nông dân và người chăn nuôi.

Trong bối cảnh toàn cầu đang bị khủng hoảng về 
năng lượng, thực phẩm và tài chính, khu vực Sahel lại bị đe 
dọa do một cuộc khủng hoảng nợ có khả năng gây ra hậu 
quả khắp châu lục.

Với tỷ lệ nợ trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 
của một số nơi ở mức trên 75%, ngày càng nhiều quốc gia 
trong khu vực buộc phải ưu tiên thanh toán các khoản nợ 
hơn là đầu tư vào các dịch vụ thiết yếu cho người dân.

Hơn nữa, với khả năng tài chính hạn chế, chính phủ 
các nước trong khu vực Sahel không thể theo đuổi sự phục 
hồi toàn diện hoặc đầu tư vào khả năng chống chịu với các 
cú sốc bên ngoài.

Cũng tại diễn đàn Đại Hội đồng Liên hợp quốc, 
cùng ngày Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud 
đã kêu gọi các đối tác quốc tế hỗ trợ nước này ngăn chặn 
nạn đói đang hoành hành và đánh bại chủ nghĩa khủng bố.

Phát biểu tại Khóa họp 77 Đại Hội đồng Liên hợp 
quốc, ông Mohamud cho biết chính quyền Somalia đang 
nỗ lực không ngừng để chuyển sang một thời kỳ mới ổn 
định, tiến bộ và thịnh vượng sau hơn hai thập kỷ xung đột 
tàn khốc, hạn hán, đói kém và trì trệ.

Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực này, Somalia vẫn đang 
đối mặt với một số cuộc khủng hoảng phức tạp và ràng 
buộc chặt chẽ nhất trên thế giới.

Ông Mohamud cho biết thêm các cuộc khủng 
hoảng trên bao gồm cả hạn hán, đã đe dọa trực tiếp đến 
cuộc sống và sinh kế của các cộng đồng dễ bị tổn thương 
nhất ở Somalia.

Tổng thống Mohamud kêu gọi các đối tác của 
Somalia làm mọi thứ có thể để giúp ngăn chặn nạn đói 
đang rình rập ở quốc gia này và cũng đang đe dọa cả vùng 
Sừng châu Phi.

Ông nêu rõ: “Chúng tôi kêu gọi tất cả các đối tác 
chú ý đến lời kêu gọi của Somalia và hợp tác với chúng tôi 
để hỗ trợ ngay lập tức cho các cộng đồng bị ảnh hưởng 
nặng nề nhất. Về lâu dài, chúng ta phải hợp tác với nhau để 
đảm bảo giảm thiểu ảnh hưởng do khủng hoảng khí hậu 
bằng cách thực hiện cam kết đầu tư và tài trợ đầy đủ cho 
việc thích ứng với khí hậu ở các khu vực bị ảnh hưởng và 
dễ bị tổn thương nhất trên thế giới, bao gồm cả khu vực 
phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi”.

Cũng trong bài phát biểu của mình, Tổng thống 
Mohamud cho hay Somalia đang đối mặt với “thách thức 
dai dẳng và phức tạp” của chủ nghĩa khủng bố.

Ông cho rằng vấn nạn này cũng góp phần gây ra và 
làm trầm trọng thêm tất cả các cuộc khủng hoảng khác, 
bao gồm mất an ninh lương thực, người dân phải rời bỏ nhà 
cửa và biến đổi khí hậu.
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TIN THEÁ GIÔÙI

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - 
Philippines thảo luận về Biển Đông, 
Đài Loan

(VN+) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin 
sẽ gặp người đồng cấp Philippines Jose Faustino Jr tại 
Hawaii vào ngày 29/9 để thảo luận về các vấn đề an ninh, 
bao gồm Biển Đông và Đài Loan.

Bộ trưởng Austin sẽ rời Washing trong ngày 28/9 
để đến California trước khi tới Hawaii. Một quan chức 
quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên rằng 
ông Austin và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Faustino sẽ 
thảo luận về “toàn bộ mối quan tâm an ninh” của hai bên, 
theo Nikkei Asia.

“Chúng tôi thực sự xem Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương là khu vực quan trọng”, vị quan chức cho biết hôm 
27/9. Giới chức quốc phòng từ hai nước lo ngại những 
hành động “cưỡng ép” của Bắc Kinh khi khẳng định chủ 
quyền “trải dài từ biển Hoa Đông qua eo biển Đài Loan, 
Biển Đông, khắp các đảo Thái Bình Dương, đến khu vực 
Ấn Độ Dương”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ gặp 
người đồng cấp Philippines vào ngày 29/9 để thảo luận về 
các vấn đề an ninh

Việc mở rộng an ninh hàng hải và các cuộc tập trận 
quân sự sẽ nằm trong chương trình nghị sự giữa hai bên.

Mỹ mong muốn tăng cường hợp tác với 
Philippines không chỉ trong các vấn đề liên quan đến Biển 
Đông, mà còn các khả năng có thể xảy ra với Đài Loan 
(Trung Quốc). Bắc Kinh luôn xem Đài Loan là một phần 
lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ việc sử dụng 
vũ lực để thống nhất.

Jose Manuel Romualdez, Đại sứ của Philippines 
tại Washington, nói với Nikkei Asia trong một cuộc phỏng 
vấn cuối tháng 8 rằng nước này sẽ cho phép Mỹ sử dụng 
các căn cứ của họ nếu xảy ra xung đột ở đảo Đài Loan.

Cũng tại Hawaii, ông Austin sẽ tham gia cuộc gặp 
ba bên với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu 
Hamada và Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng 
Australia Richard Marles.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ hôm 
27/9 cho biết Nhật Bản và Australia “là hai đối tác có cùng 
chí hướng và có năng lực nhất của chúng tôi ở Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương”.

Trước đó hồi tháng 6, ba nước cũng đã có một cuộc 
họp về quốc phòng, sau đó ra tuyên bố tầm nhìn chung kêu 
gọi hợp tác quốc phòng mạnh mẽ hơn.

Phản ứng của IMF đối với kế 
hoạch giảm thuế của Chính phủ Anh

(VN+) - IMF cho rằng các biện pháp của Chính 
phủ Anh có thể sẽ làm gia tăng bất bình đẳng khi những 
người giàu là đối tượng hưởng lợi nhiều nhất từ việc giảm 
thuế.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 27/9 kêu gọi 
Chính phủ Vương quốc Anh xem xét lại kế hoạch cắt giảm 
thuế, cảnh báo các biện pháp này có khả năng châm ngòi 
cho cuộc khủng hoảng giá cả sinh hoạt.

Trong một tuyên bố, IMF cho biết đề xuất giảm 
thuế có khả năng làm gia tăng bất bình đẳng và tạo thêm áp 
lực đẩy giá cả tăng cao. Các thị trường cũng cảnh báo về kế 
hoạch này, khiến đồng bảng Anh lao dốc kỷ lục so với 
đồng USD.

Bộ trưởng Tài chính Anh Kwasi Kwarteng ngày 
23/9 công bố đã công bố cắt giảm thuế lớn nhất trong vòng 
50 năm, theo đó mức thuế thu nhập cao nhất 45% sẽ được 
loại bỏ. Khoản hỗ trợ thuế sẽ được lấy từ nguồn vay chính 
phủ lên tới hàng chục tỷ bảng.

Mặc dù chính phủ khẳng định kế hoạch sẽ thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế, kế hoạch này đã châm ngòi cho sự hỗn 
loạn trên thị trường tài chính khi các nhà đầu tư phá giá 
đồng bảng trong khi một số tổ chức cho vay lớn nhất của 
Anh đình chỉ các hợp đồng thế chấp trong bối cảnh bất ổn.

IMF, tổ chức hoạt động nhằm ổn định nền kinh tế 
toàn cầu, cho biết gói hỗ trợ của Chính phủ Anh nhằm thúc 
đẩy tăng trưởng thông qua cắt giảm thuế sẽ đẩy lạm phát 
tăng, điều mà Ngân hàng trung ương Anh đang cố gắng 
hạn chế.

Bộ trưởng Tài chính Anh Kwasi Kwarteng (giữa) 
phát biểu trước Quốc hội tại London ngày 23/9

IMF cũng cho rằng các biện pháp của Chính phủ 
Anh có thể sẽ làm gia tăng bất bình đẳng khi những người 
giàu là đối tượng hưởng lợi nhiều nhất từ việc giảm thuế.

Ba Lan, Đan Mạch khánh thành 

đường ống dẫn khí Baltic Pipe
(VN+) - Baltic Pipe là dự án được thành lập với sự 

hợp tác giữa nhà điều hành hệ thống truyền tải và điện và 
khí đốt Energinet của Đan Mạch với nhà điều hành hệ 
thống truyền tải khí GAZ-SYSTEM của Ba Lan.

Ngày 27/9, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Thủ 
tướng Mateusz Morawiecki và Thủ tướng Đan Mạch 
Mette Frederiksen đã cùng nhau chính thức khánh thành 
đường ống dẫn khí tự nhiên Baltic Pipe.

Thủ tướng Ba Lan Morawiecki là người trực tiếp 
mở van tượng trưng tại trạm khí nén Goleniow ở Tây Bắc 
Ba Lan.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Tổng thống Duda 
nhấn mạnh dự án Baltic Pipe là giấc mơ của Ba Lan trong 
nhiều thập kỷ qua và khoản đầu tư này sẽ giúp Ba Lan đa 
dạng hóa được nguồn cung khí đốt, củng cố chủ quyền và 
chấm dứt phụ thuộc vào khí đốt của Nga.

Về phần mình, Thủ tướng Đan Mạch Frederisen 
tuyên bố: “Tôi tự hào về sự hợp tác chặt chẽ giữa Đan 
Mạch và Ba Lan trong dự án này”.

Baltic Pipe là dự án được thành lập với sự hợp tác 
giữa nhà điều hành hệ thống truyền tải và điện và khí đốt 
Energinet của Đan Mạch với nhà điều hành hệ thống 
truyền tải khí GAZ-SYSTEM của Ba Lan.

Theo dự kiến, hệ thống đường ống này sẽ hoạt 
động hoàn toàn kể từ ngày 1/10 sắp tới.

Phái viên Liên hợp quốc cảnh 
báo nguy cơ xung đột và nghèo đói 
tại Afghanistan

(VN+) - Phái viên Liên hợp quốc Potzel nhấn 
mạnh tình trạng gia tăng đụng độ vũ trang, hoạt động tội 
phạm, các vụ tấn công khủng bố cũng như tình hình an 
ninh lương thực đang ngày càng xấu đi tại Afghanistan.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, ngày 27/9, 
phó đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về 
Afghanistan, ông Markus Potzel cảnh báo nguy cơ xung 
đột nội bộ và nghèo đói ở nước này nếu chính quyền 
Taliban không đáp ứng các nhu cầu của tất cả các thành 
phần trong xã hội.

Báo cáo trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, 
ông Potzel nhấn mạnh tình trạng gia tăng đụng độ vũ trang, 
hoạt động tội phạm và các vụ tấn công khủng bố ở 
Afghanistan. Trong khi đó, tình hình an ninh lương thực 
tại nước này đang xấu đi.

Ông Potzel cảnh báo các kịch bản có thể xảy ra như 
chia rẽ, cô lập, nghèo đói và xung đột nội bộ, dẫn đến làn 
sóng di cư ồ ạt và môi trường trong nước có lợi cho các 
nhóm khủng bố, theo đó người dân Afghanistan sẽ phải 
hứng chịu nhiều khó khăn hơn nữa.

Do đó, ông cho rằng “cần can dự với Taliban để 
thúc đẩy chính quyền này hành động vì lợi ích của người 
dân và tôn trọng các chuẩn mực của cộng đồng quốc tế”.

Sau khi trở lại nắm quyền tại Afghanistan năm 
ngoái, Taliban cam kết sẽ thay đổi cách điều hành, giảm 
bớt những quy định Hồi giáo hà khắc từng áp dụng trong 
thời gian lực lượng này cầm quyền cách đây hơn 10 năm.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ nổ ở thủ đô Kabul, 
Afghanistan ngày 23/9/2022

Tuy nhiên, sau một năm, nhiều quy định vẫn được 
duy trì, trong đó có những quy định được cho là hạn chế 
quyền của phụ nữ và trẻ em gái.

Hy Lạp đề xuất Liên minh châu 
Âu lập quỹ năng lượng 80 tỷ euro

(VN+) - Athens đề xuất lập quỹ năng lượng bằng 
cách áp thuế đặc biệt 10 euro/MWh đối với các công ty EU 
sử dụng khí tự nhiên để sản xuất điện; ước tính khoản thuế 
này sẽ giúp EU thu về 9 tỷ euro mỗi năm.

Bộ Môi trường và Năng lượng Hy Lạp ngày 27/9 
đề xuất Liên minh châu Âu (EU) lập một quỹ trị giá 80 tỷ 
euro (76,7 tỷ USD) nhằm đối phó với các tác động của tình 
trạng giá khí đốt tăng cao trong bối cảnh cuộc khủng hoảng 
năng lượng toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trước thềm cuộc họp khẩn của Hội đồng Bộ 
trưởng Năng lượng EU ngày 30/9 tới, Bộ trưởng Môi 
trường và Năng lượng Hy Lạp Kostas Skrekas đã gửi một 
bức thư đến ông Frans Timmermans, Phó Chủ tịch Ủy ban 
châu Âu (EC) về Thỏa thuận xanh châu Âu, và Ủy viên về 
năng lượng của EU Kadri Simson nhằm phác thảo đề xuất 
trên.

Theo đề xuất của Athens, quỹ năng lượng được 
xây dựng bằng cách áp thuế đặc biệt 10 euro/MWh đối với 
các công ty EU sử dụng khí tự nhiên để sản xuất điện.

Số tiền này sẽ dùng để hỗ trợ các gia đình dễ bị tổn 

thương, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt sẽ dành các 
khoản đầu tư cho các nguồn năng lượng thay thế như 
biomethane (nhiên liệu sinh học) và hydro xanh.

Ngoài ra, quỹ này còn được sử dụng để hỗ trợ nhu 
cầu cấp bách cho các công ty năng lượng sửa đổi hệ thống 
máy móc để thay thế khí tự nhiên của Nga, cũng như nỗ lực 
thay thế khí tự nhiên bằng các loại nhiên liệu khác.

Hy Lạp ước tính khoản thuế đặc biệt này sẽ giúp 
EU thu về 9 tỷ euro/năm. Số tiền này, cộng với một khoản 
vay lãi suất thấp trị giá 80 tỷ euro do Ngân hàng Đầu tư 
châu Âu (EIB) tài trợ có thể được trả dần bằng thuế hằng 
năm, sẽ đảm bảo ngân sách cho quỹ năng lượng EU.

BoE can thiệp để ổn định tình 
hình thị trường trái phiếu Anh

(VN+) - Ngân hàng trung ương Anh cảnh báo nếu 
tình trạng rối loạn thị trường tiếp tục hoặc diễn biến xấu đi, 
sự ổn định tài chính của Vương quốc Anh sẽ có rủi ro lớn.

Ngân hàng trung ương Anh (BoE) hôm 28/9 thông 
báo sẽ mua vào trái phiếu chính phủ dài hạn từ nay đến 
ngày 14/10 với số lượng đủ để ổn định thị trường tài chính, 
sau khi giá trái phiếu chính phủ Anh sụt giảm mạnh kể từ 
khi nước này thông báo gói ngân sách mới vào tuần trước.

Trong thông báo, BoE cảnh báo nếu tình trạng rối 
loạn thị trường tiếp tục hoặc diễn biến xấu đi, sự ổn định tài 
chính của Vương quốc Anh sẽ có rủi ro lớn. Điều này sẽ 
dẫn đến việc thắt chặt các điều kiện tài chính một cách 
không cần thiết và giảm dòng tín dụng chảy vào nền kinh 
tế thực.

BoE cho biết, họ không có lựa chọn nào khác ngoài 
việc can thiệp thị trường. Bộ Tài chính Anh cho biết họ sẽ 
bồi thường bất cứ tổn thất nào do các hoạt động gây ra.

Trích dẫn những rủi ro tiềm ẩn đối với sự ổn định 
tài chính của Vương quốc Anh, BoE cũng cho biết họ sẽ trì 
hoãn việc bắt đầu chương trình bán bớt lượng trái phiếu 
chính phủ do họ nắm giữ trị giá 838 tỷ bảng Anh (891 tỷ 
USD), vốn được lên kế hoạch bắt đầu vào tuần tới.

Ngân hàng trung ương này nói thêm rằng, họ vẫn 
cam kết giảm nắm giữ lượng trái phiếu trị giá 80 tỷ bảng 
Anh trong 12 tháng tới. Số trái phiếu này được mua theo 
chương trình nới lỏng định lượng sau cuộc khủng hoảng 
tài chính toàn cầu và trong đại dịch COVID-19.

BoE không đưa ra giới hạn cụ thể về quy mô lần 
can thiệp này. Lần gần nhất BoE can thiệp vào thị trường 
trái phiểu để ngăn chặn tình trạng hỗn loạn là vào tháng 
3/2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát và khiến các thị 
trường chao đảo. BoE khi đó đã mở rộng quy mô chương 
trình nới lỏng định lượng (hiện đã kết thúc) thêm hàng 
trăm tỷ bảng Anh.

Lần này, BoE cho biết sự can thiệp sẽ chỉ là tạm 
thời, đồng thời khẳng định họ sẽ dừng tay một khi rủi ro 
đối với hoạt động của thị trường giảm bớt.

Thông tin về sự can thiệp của BoE đã có tác động 
ngay lập tức lên thị trường. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 20 
năm và 30 năm đã giảm khoảng 50 điểm cơ bản trong 
ngày, sau khi tăng lên trên 5% trong đầu phiên giao dịch. 
Đó là mức cao nhất đối với lợi suất trái phiếu chính phủ 
Anh kỳ hạn 30 năm kể từ năm 2002 tới nay.

Tính đến 17 giờ 56 phút (giờ Việt Nam), lợi suất 
trái phiếu Chính phủ Anh kỳ hạn 30 năm ở mức 4,53%, 
giảm 47 điểm cơ bản tính đến thời điểm đó trong ngày.

Trước khi có thông báo từ BoE, giới giao dịch đã 
phàn nàn rằng ngày càng khó mua và bán trái phiếu Anh vì 
không ai muốn những rủi ro khi nắm giữ một tài sản dễ 
biến động như vậy.

Ông Charles Diebel, người đứng đầu bộ phận 
chiến lược thu nhập cố định tại công ty dịch vụ tài chính 
Mediolanum Asset Management, cho hay với thông báo 
mới nhất, BoE đã phần nào tạo ra nền tảng nâng đỡ thị 
trường trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng chính 
sách tài khóa theo chu kỳ vẫn được duy trì. Do đó, thời 
gian “nghỉ ngơi an ổn” của thị trường có thể không kéo dài.

Các thủ tướng Nhật Bản và Hàn 
Quốc hội đàm trực tiếp tại Tokyo

(VN+) - Cuộc gặp diễn ra tại thủ đô Tokyo chưa 
đầy 1 tuần sau khi Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng 
Kishida có cuộc gặp tại New York (Mỹ) và nhất trí về sự 
cần thiết cải thiện quan hệ song phương.

Yonhap đưa tin ngày 28/9, Thủ tướng Hàn Quốc 
Han Duck-soo đã hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản 
Fumio Kishida - 1 ngày sau khi ông Han dự lễ tang của cố 
Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Cuộc gặp diễn ra tại thủ đô Tokyo chưa đầy 1 tuần 
sau khi Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Kishida có 
cuộc gặp tại New York (Mỹ) và nhất trí về sự cần thiết cải 
thiện quan hệ song phương thông qua việc giải quyết các 
vấn đề còn tồn đọng.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida (trái) và Thủ 
tướng Hàn Quốc Han Duck-soo

Đây là lần đầu tiên hai vị thủ tướng của Hàn Quốc 
và Nhật Bản hội đàm trực tiếp kể từ tháng 12/2019 và làm 
dấy lên hy vọng cải thiện quan hệ song phương đang xấu đi 
liên quan tới vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến và 
những vấn đề khác liên quan chế độ thuộc địa giai đoạn 
1910-1945 của Nhật Bản trên bán đảo Triều Tiên.
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