
Nhà Trắng loại trừ khả năng 

sẽ có bất kỳ lệnh cấm hoặc hạn chế 

xuất khẩu khí đốt tự nhiên nào 

trong mùa đông này, nhằm giúp 

giảm bớt tình trạng thiếu hụt năng 

lượng ở châu Âu, Reuters dẫn hai 

nguồn tin nắm việc thảo luận về 

vấn đề này cho biết hôm 4/10.
Vào tháng 3, Tổng thống Hoa 

Kỳ Joe Biden đã cam kết cung cấp 

thêm 15 tỷ mét khối (bcm) khí tự 

nhiên hóa lỏng (LNG) cho châu 

Âu sau khi Nga xâm lược Ukraine 

và đã cung cấp vượt mức này.
Các nguồn tin cho biết phân 

tích sâu hơn của Nhà Trắng càng 

củng cố thêm sự hỗ trợ cho hoạt 

động xuất khẩu đang diễn ra, mặc 

dù chi phí năng lượng tăng và mùa 

đông lạnh hơn dự kiến có thể là 

phép thử đối với cam kết của ông 

Biden. Một quan chức Hoa Kỳ 

cho biết lệnh cấm xuất khí đốt 

chưa bao giờ được đem ra xem xét 

một cách nghiêm túc.
Ông Biden và các phụ tá của 

ông đang chuẩn bị cho viễn cảnh 

T ổ n g  t h ố n g  U k r a i n e 
Volodymyr Zelensky đã phản 
bác ý tưởng thăm dò dư luận do tỉ 

phú giàu nhất thế giới Elon Musk 
đề xuất. 

Ông Musk đã lên Twitter đề 
xuất một chuỗi ý tưởng để giải 
quyết cuộc xung đột Nga-
Ukraine.

Vị tỉ phú yêu cầu những 
người theo dõi Twitter hãy bỏ 
phiếu “có” hoặc “không” cho các 

đề xuất của ông, bao gồm ý 
tưởng chính thức cho phép Nga 
sáp nhập Crimea. 

Và ông Zelensky cũng đã 
lên Twitter, phản pháo bằng một 
cuộc thăm dò ý kiến khác.

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ 

tiến hành các cuộc tập trận phi đạn 

hiếm thấy và một siêu tàu sân bay 

của Mỹ được điều động đến phía 

đông Triều Tiên sau khi Bình 

Nhưỡng phóng phi đạn qua Nhật 

Bản, một trong những phản ứng 

mạnh mẽ nhất của Mỹ-Hàn kể từ 

năm 2017 đối với một vụ thử vũ 

khí của Triều Tiên .

Ngoại trưởng Mỹ Antony 

Blinken cảnh cáo Triều Tiên có 

nguy cơ bị lên án và cô lập hơn 

nữa nếu tiếp tục “các hành động 

khiêu khích”.

Triều Tiên ngày 4/10 phóng 

thử một phi đạn đạn đạo tầm trung 

(IRBM) bay xa hơn trước nay, đi 

ngang qua Nhật Bản lần đầu tiên 

sau 5 năm khiến Nhật cảnh báo cư 

dân tìm nơi trú ẩn.

Washington gọi vụ thử này là 

“nguy hiểm và liều lĩnh” và quân 

đội Mỹ cùng các đồng minh đã 

tăng cường phô trương vũ lực.

Tham mưu trưởng Liên quân 

của Hàn Quốc ngày 5/10 cho hay 

Hoa Kỳ không thấy có dấu 
hiệu Nga đang chuẩn bị sử dụng 
vũ khí hạt nhân, dù Tổng thống 
Nga Vladimir Putin đã cảnh cáo 
hạt nhân, phát ngôn viên Tòa 

Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho 
biết ngày 4/10.

Ông Putin đã leo thang cuộc 
chiến kéo dài 7 tháng ở Ukraine 

với việc huy động quân và cảnh 
báo sử dụng vũ khí hạt nhân.

Phát ngôn nhân Jean-Pierre 
nói Mỹ nghiêm túc cân nhắc 
cảnh báo hạt nhân nhưng chưa 

thấy có lý do gì để điều chỉnh tư 
thế hạt nhân chiến lược của riêng 
mình, cũng như không có bất kỳ 
dấu hiệu nào cho thấy Nga đang 
chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân.

Nga đang vận động cho một 
cuộc bỏ phiếu kín thay vì biểu 
quyết công khai khi Đại hội đồng 
Liên hiệp quốc gồm 193 thành 
viên tuần tới xem xét việc lên án 

động thái của Moscow sáp nhập 
bốn vùng lãnh thổ Ukraine sau khi 
dàn dựng cái mà Moscow gọi là 
trưng cầu dân ý.

Ukraine và các đồng minh đã 
lên án các cuộc bỏ phiếu ở 
Donetsk, Luhansk, Kherson và 
Zaporizhzhia là bất hợp pháp và 
mang tính ép buộc. Một nghị 

quyết của Đại hội đồng Liên hiệp 
quốc do phương Tây soạn thảo sẽ 
lên án “cái gọi là cuộc trưng cầu 
dân ý bất hợp pháp” của Nga và 
“âm mưu sáp nhập bất hợp pháp” 

các khu vực “trưng cầu dân ý”.

Đại sứ Nga tại Liên hiệp quốc 
Vassily Nebenzia viết trong một 
bức thư gửi các quốc gia thành 
viên Liên hiệp quốc rằng: “Đây rõ 

ràng là một diễn tiến khiêu khích 
và mang tính chính trị hóa nhằm 
làm sâu sắc thêm sự chia rẽ trong 
Đại hội đồng và khiến các thành 
viên xa cách nhau hơn”.

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

Z elensky chỉ trích 

'gợi ý hòa bình' của Elon Musk

Đài Loan sẽ không dựa vào 

nước khác để tự vệ, Tổng thống 

Thái Anh Văn ngày 5/10 tuyên bố 

trong khi hoan nghênh cam kết 

của Hoa Kỳ đối với an ninh của 

hòn đảo dân chủ trong bối cảnh 

mà bà gọi là Trung Quốc xâm lấn 

chủ quyền.
Bài phát biểu của bà Thái, 

được ghi hình và gửi tới cử tọa 

M ỹ  t ạ i  m ộ t  d i ễ n  đ à n  ở 

Washington, được đưa ra sau khi 

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden 

vào tháng 9 cam kết sẽ bảo vệ Đài 

Loan trong trường hợp có bất kỳ 

“cuộc tấn công chưa từng có” 

nào của Trung Quốc.
Trong bài phát biểu trước 

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)
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Đường ống LNG ở bang Maryland, Hoa Kỳ.

Mỹ nói không có 

dấu hiệu Nga chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân
Đại hội đồng LHQ sắp bỏ phiếu 

lên án Nga sáp nhập đất Ukraine, Moscow đề nghị bỏ phiếu kín

Mỹ, Hàn bắn phi đạn 

phản đối vụ thử ‘liều lĩnh’ của Triều Tiên

Máy bay Mỹ-Hàn tập trận. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Đài Loan tuyên bố 

sẽ không dựa vào nước khác để tự vệ
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Xe tải giao hàng tại biên giới Myanmar-Trung QuốcCư dân chuẩn bị hòa nhạc tại Quảng trường Đỏ ở Moscow chào mừng việc Nga sáp nhập 4 vùng Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson, của Ukraine, ngày 29/9/2022.

Nhà Trắng không tính đến 

việc cấm xuất khẩu khí đốt tự nhiên trong mùa đông này

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.
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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

Thổ Nhĩ Kỳ và Libya ký 
thỏa thuận thăm dò dầu khí 
ở ịa Trung Hải Đ

(VN+) - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho 
biết hai bên đã ký Bản ghi nhớ (MoU) về 
thăm dò hydrocarbon trên lãnh hải và lãnh 
thổ Libya, do các công ty của 2 nước tiến 
hành.

Ngày 3/10, Thổ Nhĩ Kỳ và Libya đã ký 
thỏa thuận hợp tác năng lượng, cho phép 
Ankara thăm dò dầu mỏ và khí đốt tại vùng 
biển của quốc gia Bắc Phi ở Địa Trung Hải.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut 
Cavusoglu và người đồng cấp nước chủ nhà 
Libya Najla Al-Mangoush đã ký thỏa thuận 
trên nhân chuyến công tác của phái đoàn 
cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ đến Tripoli. Tham gia 
phái đoàn còn có các bộ trưởng quốc phòng, 
năng lượng và thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, 
Ngoại trưởng Cavusoglu cho biết hai bên 
đã ký Bản ghi nhớ (MoU) về thăm dò 
hydrocarbon trên lãnh hải và lãnh thổ 
Libya, do các công ty của 2 nước tiến hành.

Ông Cavusoglu nhấn mạnh tầm quan 
trọng của thỏa thuận đối với việc duy trì sự 
ổn định và an ninh ở Libya. Ông cũng cho 
biết 2 nước đang tổ chức các cuộc tham vấn 
và thảo luận việc ký kết các MoU khác 
trong tương lai.

Về phần mình, Ngoại trưởng Najla al-
Mangoush nhấn mạnh thỏa thuận trên có ý 
nghĩa quan trọng không chỉ với 2 nước, mà 
còn góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng 
dầu khí trên thế giới, đặc biệt trong bối cảnh 
cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đang 
tác động đến thị trường năng lượng.

Trước đó, năm 2019, Thổ Nhĩ Kỳ và 
Libya đã ký thỏa thuận phân định ranh giới 
trên biển ở khu vực phía Đông Địa Trung 
Hải.

Theo thỏa thuận, Thổ Nhĩ Kỳ được trao 
nhiều quyền hơn để khai thác năng lượng 
tại khu vực này. Một số nước châu Âu, 
trong đó có Hy Lạp và Cộng hòa Cyprus, đã 
lên tiếng phản đối thỏa thuận.

Thủ tướng Đức: Gói hỗ 
trợ năng lượng của chính 
phủ là hợp lý

(VN+) - Ông Scholz khẳng định gói 
giải cứu mới nhất này không chỉ có tác động 
đáng kể đối với người dân mà còn đối với 
các doanh nghiệp đang phải chứng kiến tình 
hình tài chính của họ sa sút.

Ngày 4/10, Thủ tướng Đức Olaf 

Scholz ngày 4/10 khẳng định gói hỗ trợ 
năng lượng trị giá 200 tỷ euro (198 tỷ USD) 
mà chính phủ vừa đưa ra là hợp lý và các 
chính sách tương tự đang được thực hiện ở 
nhiều nơi khác.

“Lá chắn phòng thủ” bao gồm giảm đà 
tăng của xăng dầu, giảm thuế bán nhiên 
liệu... là nhằm mục đích bảo vệ các doanh 
nghiệp và hộ gia đình khỏi tác động của 
cuộc khủng hoảng năng lượng đang khiến 
giá cả phi mã.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Berlin 
trong chuyến thăm của người đồng cấp Hà 
Lan Mark Rutte, ông Thủ tướng Olaf 
Scholz nói: “Các biện pháp chúng tôi đang 
thực hiện không phải là duy nhất mà nó 
đang được làm ở nhiều nơi khác. Một số nơi 
thực hiện tiến trình này từ lâu, với những 
hình thức hỗ trợ mạnh mẽ, nhằm đạt được 
đúng những gì chúng tôi đã đề ra trong năm 
nay và hai năm tới”.

Theo ông Scholz, nhìn chung, đây là 
một gói hỗ trợ thông minh, được cân nhắc 
và mang tính quyết định, nhằm đưa giá đi 
xuống cũng như hỗ trợ người dân có thể 
chịu đựng được trước những khó khăn về 
giá cả.

Trước đó cùng ngày, ông Scholz đã có 
cuộc gặp với các thủ hiến bang và tại cuộc 
họp báo sau đó, Thủ tướng một lần nữa bảo 
vệ quyết định của chính phủ, cho rằng 
nhiệm vụ của chính phủ là bảo vệ người dân 
và việc làm.

Ông Scholz khẳng định gói giải cứu 
mới nhất này không chỉ có tác động đáng kể 
đối với người dân mà còn đối với các doanh 
nghiệp đang phải chứng kiến tình hình tài 
chính của họ sa sút.

Tại hội nghị các bộ trưởng tài chính 
Liên minh châu Âu (EU) diễn ra ở 
Luxembourg, Bộ trưởng Tài chính Đức 
Christian Lindner cũng tìm cách trấn an 
những người đồng cấp EU về kế hoạch hỗ 
trợ quy mô lớn của Đức trong hai năm nhằm 
bảo vệ người dân trước tác động của giá 
năng lượng tăng vọt. Ông Christian 
Lindner khẳng định gói hỗ trợ này phù hợp 
với quy mô kinh tế Đức.

Mặc dù vậy, kế hoạch của Đức vẫn 
khiến một số nước thành viên EU lo ngại 
rằng ngành công nghiệp của họ sẽ chịu ảnh 
hưởng nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến 
thị trường chung EU.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le 
Maire đã kêu gọi các đối tác nhất trí về một 
chiến lược 
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TIN THEÁ GIÔÙI

Nỗ lực mới của IMF nhằm giúp 
thế giới ứng phó khủng hoảng 
lương thực

(VN+) - IMF đã thông qua một cơ chế cho vay khẩn 
cấp mới nhằm hỗ trợ các nước đang đối mặt với tình trạng 
“mất an ninh lương thực nghiêm trọng” khi giá cả tăng cao 
trên toàn cầu.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 30/9 đã cảnh báo 
cuộc chiến tại Ukraine đã làm gián đoạn dòng chảy ngũ 
cốc và phân bón, dẫn đến cuộc khủng hoảng an ninh lương 
thực tồi tệ nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn 
cầu 2007-2008 với khoảng 345 triệu người đang phải đối 
mặt với tình trạng thiếu đói tới mức đe dọa tính mạng của 
họ.

Vào cùng ngày, IMF cũng đã thông qua một cơ chế 
cho vay khẩn cấp mới nhằm hỗ trợ các nước đang đối mặt 
với tình trạng “mất an ninh lương thực nghiêm trọng”, khi 
giá cả tăng cao trên toàn cầu.

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva nhấn 
mạnh những cú sốc khí hậu, xung đột và đại dịch COVID-
19 đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất và phân phối lương 
thực, khiến giá mặt hàng này tăng cao.

Song cuộc xung đột tại Ukraine còn đẩy giá lương 
thực và phân bón tăng cao hơn nữa. Hệ quả là một cuộc 
khủng hoảng lương thực đang lan rộng trên toàn cầu, khiến 
cuộc sống và sinh kế của 345 triệu người bị đe dọa do tình 
trạng mất an ninh lương thực trầm trọng.

Một tài liệu nghiên cứu mới công bố của IMF ước tính 
rằng 48 quốc gia dễ tổn thương nhất do tình trạng thiếu 
lương thực phải đối mặt với việc các hóa đơn nhập khẩu 
của họ tăng tổng cộng thêm 9 tỷ USD vào năm 2022 và 
2023, do giá thực phẩm và phân bón tăng đột ngột.

Điều này sẽ làm xói mòn nguồn dự trữ ở nhiều quốc 
gia gặp nhiều khó khăn, vốn đã phải đối mặt với các vấn đề 
nghiêm trọng về cán cân thanh toán do đại dịch COVID-
19 và chi phí năng lượng tăng cao.

IMF cũng kêu gọi các nước loại bỏ các lệnh cấm xuất 
khẩu lương thực và các biện pháp bảo hộ khác. Tổ chức tài 
chính trích dẫn nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB) 
rằng những biện pháp này góp phần tới 9% vào mức tăng 
giá lúa mì thế giới.

Theo IMF, sự cải thiện trong sản xuất và phân phối 
cây trồng, bao gồm cả việc tăng cường tài trợ cho các hoạt 
động thương mại trong ngành nông nghiệp cũng là yếu tố 
quan trọng để giải quyết cú sốc giá lương thực hiện nay.

Tổ chức này nói thêm những khoản đầu tư nhằm giúp 
ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng 
cao khả năng quản lý nước và bảo về cây trồng cũng cần 
thiết để các nước đối phó với hạn hán và các hiện tượng khí 
hậu khó lường khác.

Về Cơ chế chống sốc lương thực (Food Shock 
Window) mới ra mắt, bà Georgieva nêu rõ cơ chế cho vay 
trên sẽ nâng cao khả năng tiếp cận nguồn tài chính khẩn 
cấp, giúp người dân tại các quốc gia dễ tổn thương ứng phó 
với một trong những cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất.

Cơ chế cho vay mới nêu trên là một phần thuộc hai 
chương trình viện trợ khẩn cấp do IMF thiết lập, nhằm 
giúp các quốc gia ứng phó với những tác động của đại dịch 
COVID-19, bao gồm Công cụ tín dụng nhanh (Rapid 
Credit Facility) cho các quốc gia nghèo nhất vay không lãi 
suất với kỳ hạn lên tới 10 năm, bên cạnh Công cụ Hỗ trợ tài 
chính nhanh (Rapid Financing Instrument) cho các nước 
giàu hơn vay và phải hoàn trả trong thời gian tối đa 5 năm.

Tổng Giám đốc Georgieva cho hay cơ chế cho vay 
mới có thể được sử dụng tại những nơi mà các khoản tài trợ 
và những khoản cho vay ưu đãi của các đối tác không đủ, 
hoặc không thể thực hiện được chương trình do IMF hỗ 
trợ.

Ai Cập: Cần đẩy nhanh hành động 
chống biến đổi khí hậu ở các mặt 
trận

(VN+) - Ai Cập đã đề ra tầm nhìn cho COP27, theo đó 
thúc đẩy hành động đối với các thỏa thuận đã đạt được 
trước đây trong tất cả các lĩnh vực liên quan biến đổi khí 
hậu.

Ai Cập đã đề ra tầm nhìn cho Hội nghị lần thứ 27 Các 
bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến 
đổi khí hậu (COP27), theo đó thúc đẩy hành động đối với 
các thỏa thuận đã đạt được trước đây trong tất cả các lĩnh 
vực liên quan biến đổi khí hậu.

Đây là thông báo của ủy ban chủ trì COP27 của Ai 
Cập đưa ra tại cuộc họp báo ngày 28/9.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Ai Cập và là 
Chủ tịch COP27, ông Sameh Shoukry tuyên bố: “Chúng 
ta cần đẩy nhanh hành động chống biến đổi khí hậu trên tất 
cả các mặt trận, gồm giảm thiểu, thích ứng và cung cấp tài 
chính cùng với việc thông qua các biện pháp tham vọng 
hơn để giữ mục tiêu 1,5 độ C trong tầm tay”.

Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry
Ông Soukry nhấn mạnh: “Không có lý do gì để trì 

hoãn thực hiện các cam kết khí hậu hoặc từ bỏ những gì đã 
đạt được một cách khó khăn trong cuộc chiến toàn cầu 
chống biến đổi khí hậu”.

Theo ông, tất cả các nước phải cùng nhau hành động, 
và hành động ngay bây giờ, để cứu sinh mệnh và sinh kế 

của người dân.
Đại diện đặc biệt của Chủ tịch COP27, Wael 

Aboulmadg, cho biết mỗi năm trên thế giới có 5 triệu 
người tử vong do thời tiết cực đoan và đến năm 2050 sản 
lượng kinh tế toàn cầu có thể thiệt hại 4% do biến đổi khí 
hậu.

Trong những năm qua, Ai Cập tập trung vào kinh tế 
xanh bằng việc xây dựng các nhà máy năng lượng Mặt 
Trời, thúc đẩy các ngành thân thiện môi trường như tái chế 
rác thải, tăng cường sử dụng ôtô chạy khí tự nhiên, nỗ lực 
trồng 100 triệu cây xanh trên cả nước và nâng cao nhận 
thức của người dân về việc bảo vệ môi trường. 

Ai Cập sẽ tổ chức COP27 từ ngày 7-18/11 tại thành 
phổ nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh.

Nicaragua cắt quan hệ với Hà 
Lan, từ chối đại diện mới từ Mỹ

(VN+) - Sau khi cắt quan hệ ngoại giao với Hà Lan 
hôm 30/9, chính phủ Nicaragua cho biết sẽ từ chối tiếp 
nhận đại diện ngoại giao Mỹ do chính sách đối ngoại “can 
thiệp” của nước này.

“Chính phủ Nicaragua, đối mặt với chính sách đối 
ngoại can thiệp, phá hoại và mang tính chất thực dân kiểu 
mới của Hà Lan, đã thông báo cho nước này quyết định 
chấm dứt quan hệ ngoại giao của chúng tôi”, bộ trưởng 
Ngoại giao Nicaragua phát biểu vào tối 30/9.

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega quyết định cắt 
quan hệ ngoại giao với Hà Lan sau khi quốc gia châu Âu từ 
chối tài trợ xây dựng một bệnh viện mà nước này đã cam 
kết từ nhiều năm trước

Trước đó, Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đã lên 
tiếng chỉ trích Hà Lan sau khi nước này từ chối tài trợ việc 
xây dựng một bệnh viện đã được cam kết từ trước.

Theo ông Ortega, trong một chuyến thăm tới thủ đô 
Managua vào hôm 29/9, Đại sứ Hà Lan tại khu vực Trung 
Mỹ Christine Pirenne cho biết quốc gia châu Âu sẽ không 
thực hiện cam kết tài trợ xây dựng một bệnh viện được 
nước này đưa ra từ nhiều năm trước đó.

Kể từ năm 2013, Hà Lan đã đóng cửa văn phòng đại 
diện ngoại giao tại thủ đô Managua. Theo đó, đại sứ Hà 
Lan tại khu vực Trung Mỹ chịu trách nhiệm duy trì quan hệ 
của nước này với Nicaragua.

Cũng trong ngày 30/9, Phó tổng thống Nicaragua 
Rosario Murillo cho biết nước này sẽ từ chối tiếp nhận đại 
diện ngoại giao mới của Mỹ tại Nicaragua Hugo 
Rodriguez do những phát ngôn của ông này trong phiên 
điều trần xác nhận vị trí của Thượng viện Mỹ.

Theo đó, trong phiên điều trần trước Thượng viện 
Mỹ, ông Rodriguez đã chỉ trích chính sách ngoại giao “thù 
địch” của Nicaragua và chỉ trích chính quyền của quốc gia 
Trung Mỹ là một chế độ độc tài.

Các biện pháp được ông Rodriguez đề xuất trong 
phiên điều trần bao gồm việc loại Nicaragua ra khỏi hiệp 
định thương mại tự do giữa Dominica và khu vực Trung 
Mỹ.

Theo truyền thông địa phương, trong cùng ngày, 
chính phủ Nicaragua đã yêu cầu Đại sứ Liên minh châu Âu 
Bettina Muscheidt rời khỏi nước này mà không đưa ra lý 
do cụ thể.

Chính phủ Đức nối lại xuất khẩu 
vũ khí sang Saudi Arabia

(VN+) - Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck xác nhận 
trong bức thư gửi Hạ viện rằng một số thỏa thuận về xuất 
khẩu vũ khí đã được Thủ tướng Olaf Scholz chấp thuận 
trước chuyến công du của ông tới vùng Vịnh.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, chính phủ liên 
minh ở Đức đã thông qua các thỏa thuận mới về xuất khẩu 
vũ khí cho Saudi Arabia.

Báo Spiegel và hãng thông tấn DPA của Đức ngày 
1/10 đưa tin Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế 
Robert Habeck xác nhận trong bức thư gửi Hạ viện rằng 
một số thỏa thuận về xuất khẩu vũ khí đã được Thủ tướng 
Olaf Scholz chấp thuận trước chuyến công du của ông tới 
vùng Vịnh.

Theo thông tin trên, các giấy phép xuất khẩu vũ khí là 
một phần trong chương trình hợp tác chung với Italy, Tây 
Ban Nha và Anh. Theo đó, chính quyền Riyadh có thể mua 
thiết bị và đạn dược cho các loại máy bay phản lực 
Eurofighter và Tornado, trị giá 36 triệu euro (35,2 triệu 
USD). Ngoài ra, dự án hợp tác với châu Âu cũng sẽ cung 
cấp phụ tùng thay thế cho các máy bay vận tải tiếp nhiên 
liệu đa năng  Airbus A330 MRTT trị giá 2,8 triệu euro.

Doanh số bán vũ khí của Đức cho Saudi Arabia đạt 
1,24 tỷ euro vào năm 2012. Nhưng năm 2018, Liên minh 
Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân 
chủ Xã hội (SPD) của Đức khi đó đã nhất trí cấm xuất khẩu 
vũ khí cho các nước liên quan đến cuộc chiến ở Yemen. 
Thỏa thuận có một số ngoại lệ cho phép xuất khẩu một số 
vật liệu quân sự của Đức tới quốc gia vùng Vịnh này.

Tuy nhiên, lệnh cấm hoàn toàn có hiệu lực 1 năm sau 
đó, sau những cáo buộc liên quan đến vụ sát hại nhà báo 
Jamal Khashoggi. Lệnh cấm này đã được gia hạn 2 lần kể 
từ đó.

Thông tin trên xuất hiện sau khi Thủ tướng Đức Olaf 
Scholz trở về từ chuyến công du tới một số nước vùng 
Vịnh gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống 
nhất (UAE) và Qatar nhằm thảo luận về các mối quan hệ 
song phương cũng như tìm kiếm nguồn năng lượng thay 

thế sau khi Nga cắt giảm nguồn cung dầu khí cho các nước 
EU.

Thụy Điển điều tra vụ rò rỉ trên 
đường ống Dòng chảy phương Bắc

(VN+) - Lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển đã bắt 
đầu tăng cường giám sát khu vực trong EEZ của nước này 
xung quanh đoạn đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 bị 
rò rỉ hồi tuần trước.

Ngày 3/10, Cơ quan công tố Thụy Điển thông báo đã 
phong tỏa khu vực xung quanh đoạn đường ống Dòng 
chảy phương Bắc bị rò rỉ nằm trong Vùng đặc quyền kinh 
tế (EEZ) nước này trên Biển Baltic để tiến hành điều tra về 
vụ việc trên.

Theo thông cáo báo chí của cơ quan trên, các đơn vị 
chức năng đang tiến hành các cuộc điều tra sâu rộng về vụ 
rò rỉ, và việc phong tỏa khu vực xảy ra sự cố nhằm phục vụ 
cho một cuộc điều tra hình sự.

Mọi hoạt động trên và dưới biển trong vòng bán kính 
khoảng 9km xung quanh nơi khí đốt bị rò rỉ đều bị cấm.

Điều này đồng nghĩa với việc các hoạt động tàu 
thuyền, thả neo, lặn, đánh bắt cá hoặc đo lường vật lý đều 
không được phép thực hiện.

Sau khi vụ rò rỉ khí đốt trên đường ống dẫn Dòng chảy 
phương Bắc được phát hiện, Lực lượng bảo vệ bờ biển 
Thụy Điển đã thường xuyên hiện diện tại khu vực này.

Các bức ảnh chụp từ trên không do lực lượng này thực 
hiện vào ngày 3/10 cho thấy đường kính của vết nứt nhỏ 
hơn trên đường ống dẫn Dòng chảy phương Bắc 2 đo được 
ở mức 15-20m.

Đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 tại 
Lubmin, Đức ngày 30/8/2022

Lực lượng này cũng xác nhận không còn thấy khí đốt 
phát ra từ vết nứt trên đường ống dẫn Dòng chảy phương 
Bắc 1.

Ngày 27/9, Cơ quan Hàng hải Thụy Điển đã cảnh báo 
về 2 vết rò rỉ trên tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 
1, đoạn chạy qua các Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của 
Thụy Điển và Đan Mạch.

Cảnh báo được đưa ra ngay sau khi một vết rò rỉ trên 
tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 2, đoạn chạy qua 
EEZ của Đan Mạch, cũng được phát hiện. Cả 3 đoạn 
đường ống xảy ra sự cố đều không hoạt động, nhưng đã 
được bơm khí đốt.

Hiện cả phía Nga và Liên minh châu Âu (EU) đều tiến 
hành các cuộc điều tra về sự cố này theo hướng nghi do 
hành vi phá hoại.

IEA hối thúc châu Âu giảm tiêu 
thụ khí đốt để vượt qua mùa Đông

(VN+) - Giá khí đốt đã tăng mạnh khi nhập khẩu từ 
Nga giảm, buộc các nước châu Âu phải tìm kiếm nguồn 
cung thay thế, bao gồm việc mua lượng lớn khí tự nhiên 
hóa lỏng (LNG) từ Na Uy.

Ngày 3/10, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) nhận 
định châu Âu cần nhanh chóng giảm tiêu thụ khí đốt để 
vượt qua mùa Đông này trong bối cảnh dự trữ khí đốt đang 
ở mức thấp và có những lo ngại về nguy cơ Nga cắt đứt 
hoàn toàn nguồn cung.

Trong những tháng vừa qua, giá khí đốt đã tăng mạnh 
khi nhập khẩu từ Nga giảm, buộc các nước châu Âu phải 
tìm kiếm nguồn cung thay thế, bao gồm việc mua lượng 
lớn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Na Uy.

IEA đã cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt khí đốt chưa 
từng có nếu như các nước châu Âu không kiềm chế nhu 
cầu.

Cơ quan này ước tính cần phải cắt giảm 9% so với 
mức tiêu thụ trung bình trong 5 năm qua, nếu như khu vực 
này muốn cầm cự được đến mùa Xuân với nguồn cung phù 
hợp.

Trong báo cáo hàng quý mới nhất, IEA cảnh báo viễn 
cảnh của thị trường khí đốt vẫn ảm đạm. Tất cả các dấu 
hiệu đều cho thấy các thị trường sẽ đối mặt với khó khăn 
đến năm 2023.

Theo IEA, việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng 
đã cho phép các cơ sở dự trữ khí đốt lấp đầy tới 90% vào 
cuối tháng Chín.

Tuy nhiên, IEA cũng cảnh báo trong trường hợp Nga 
dừng hoàn toàn nguồn cung từ ngày 1/11, châu Âu sẽ phải 
giảm 13% nhu cầu để duy trì mức dự trữ phù hợp.

Việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm khí đốt sẽ đóng 
vai trò quan trọng nhằm giảm thiểu việc rút bớt khí đốt từ 
kho và duy trì lượng tích trữ phù hợp cho đến cuối mùa 
Đông.

Giám đốc Thị trường và An ninh năng lượng IEA 
Keisuke Sadamori cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine và 
xu hướng nguồn cung khí đốt sang châu Âu giảm mạnh 
đang gây tổn hại nghiêm trọng đến người tiêu dùng, doanh 
nghiệp và toàn bộ các nền kinh tế.

Theo thống kê của IEA, trong giai đoạn từ tháng Một 
đến tháng Tám, mức tiêu thụ khí đốt đã giảm hơn 10% trên 
khắp châu Âu và 15% trong ngành công nghiệp so với 
cùng kỳ năm ngoái, khi nhiều doanh nghiệp phải giảm sản 
xuất để ứng phó với việc chi phí nhiên liệu tăng cao.

Trong khi ó, nhu cầu LNG tại châu Âu ã t ần đ đ ăng g
67% và giảm 7% tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương do 
giá thành cao, thời tiết ôn hòa và chính sách kiểm soát dịch 
COVID-19 nghiêm ngặt tại Trung Quốc.
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GIAU PLUMBING

XIN GOÏI: ANH GIAØU 281-777-5668

616-2038/1606 (1y)

Chuyeân veà water heater/ shower faucet

BAÛO ÑAÛM - UY TÍN

OÁng nöôùc döôùi daát bò beå Maùy loïc nöôùc, uoáng nöôùc

Thay voøi nöôùc, boàn caàu, boàn taém, maùy xay raùc

Gas cho nhaø beáp/ maùy saáy

Remodel phoøng taém/ nhaø beáp

Repipe töø Galvaize sang Pex

l Khẩn cấp 24/24       l Sửa chữa và lắp máy tự động  

l Định giá miễn phí       l Sửa chữa và lắp ráp cửa garage

l Thay lò xo   l Kiểm tra và duy trì cửa garage và máy tự động

818-2019/1587

827-2020/1588

Summer Learning Special
Tel: 713-502-3217 * 281-241-7067

Website: ww.mathchem.com
Email: mathchemsolutions@gmail.com

8433 FM 1464 Suite K, Richmond, Tx77407

MathChem Solutions
Learning & Education Center

Online & Face 2 Face Tutoring

Tutoring: Math, Chemistry, Reading & Writing

Test Prep: STAAR, SAT, ACT, GRE, GED & 

Ñaõ giuùp ñöôïc voâ soá hoïc sinh xin ñöôïc tieàn hoïc boång.

Ñaëc bieät chuyeân daïy online: Math, Chemistry. 3rd Grade - College

Các Vắc-xin Được Cập Nhật: Cách Thức Cập Nhật Biện Pháp Bảo Vệ Khỏi COVID 
vào Mùa Thu này

Từ Chiến Dịch Giáo Dục Cộng Đồng về Đại Dịch COVID-19 We Can Do This

“Đã tới đó, đã làm thế.” Mọi người cảm thấy họ đã nghe đủ thông tin về COVID-19. 
Nhưng việc nắm bắt được thông tin thực tế, tiêm vắc-xin và mức độ lây lan trong cộng 
đồng vẫn là điều quan trọng để giữ an toàn cho gia đình và cộng đồng của quý vị. Trên 
thực tế, các loại vắc xin được cập nhật có thể bảo vệ tốt hơn trước biến thể Omicron có 
khả năng lây lan cao và các biến thể phụ của nó hiện đã xuất hiện tại Hoa Kỳ.

Đây là những gì mọi người cần biết về các loại vắc-xin COVID được cập nhật:

Đầu tiên, hãy hoàn thành loạt mũi tiêm vắc-xin COVID chính. Dù hơn 224 triệu 
người Mỹ đã được tiêm vắc-xin, nhưng nhiều người vẫn có thể được bảo vệ bằng cách 
hoàn thành loạt mũi tiêm vắc-xin chính với bất kỳ các loại có sẵn từ Pfizer, Moderna 
hoặc Novavax. Vắc-xin ngừa COVID có sẵn miễn phí cho tất cả mọi người từ 6 tháng 
tuổi trở lên hiện đang sinh sống tại Hoa Kỳ.

Các loại vắc-xin được cập nhật có khả năng tăng cường bảo vệ. Gần đây, cả Pfizer 
và Moderna đều đã cập nhật các loại vắc-xin của mình để nhắm vào các chủng Omicron 
của vi-rút COVID đang gây ra hầu hết các ca nhiễm COVID tại Hoa Kỳ. Các vắc-xin 
được cập nhật cũng có khả năng chống lại vi-rút COVID ban đầu. Các loại vắc-xin được 
cập nhật có sẵn cho tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên đã hoàn thành loạt mũi tiêm vắc-
xin chính. Khi vi-rút tiếp tục biến đổi, vắc-xin sẽ được cập nhật hàng năm để nhắm vào 
biến thể chiếm ưu thế. 

Hiện đã có vắc-xin được cập nhật. Các loại vắc-xin được cập nhật hiện có sẵn miễn 
phí và có thể tiếp cận chúng dễ dàng và thuận tiện. Hàng chục nghìn địa điểm bao gồm 
các hiệu thuốc, phòng mạch bác sĩ, trung tâm y tế cộng đồng và những địa điểm khác 
đã có sẵn các loại vắc-xin được cập nhật. Hầu hết mọi người hiện có thể tiêm một loại 
vắc-xin COVID, mỗi năm một lần, vào mỗi mùa thu. Cũng giống như mũi tiêm phòng 
cúm hàng năm, hãy tiêm vắc-xin COVID được cập nhật vào khoảng thời gian giữa Ngày 
Lễ Lao Động và cuối tháng Mười. 

Dù quý vị đã tiêm bao nhiêu mũi nhắc lại trước đó. Bất kỳ ai từ 12 tuổi trở lên đã 
hoàn thành loạt mũi tiêm chính đều có thể tiêm một liều vắc-xin được cập nhật bất kể 
trước đó họ chưa tiêm, tiêm một hay nhiều mũi tăng cường. Chỉ khi quý vị tiêm liều cuối 
cùng cách ít nhất hai tháng, thì việc tiêm vắc-xin được cập nhật là an toàn. 

Các vấn đề về nguy cơ lây lan trong cộng đồng. Trong khi việc cập nhật tiêm chủng 
vắc-xin sẽ cung cấp khả năng bảo vệ tốt nhất khỏi bệnh nặng, nhập viện và tử vong do 
COVID, thì các hành động bổ sung có thể giúp giảm nguy cơ của những rắc rối trên, 
đặc biệt khi COVID đang lây lan nhanh trong cộng đồng của quý vị. Chú ý đến mức độ 
lây lan COVID tại địa phương có thể hỗ trợ ra các quyết định cho các hành động cần 
thiết. Ví dụ: khi mức độ lây lan COVID ngày càng tăng trong cộng đồng của quý vị, hãy 
đeo khẩu trang ở không gian công cộng trong nhà, bất kể quý vị đã được tiêm vắc-xin 
hay chưa. 

Những người chưa được tiêm vắc-xin COVID có nhiều nguy cơ mắc bệnh nặng và tử 
vong. Các loại vắc-xin, bao gồm vắc-xin COVID được cập nhật, có khả năng bảo vệ 
mạnh mẽ khỏi nguy cơ nhập viện và tử vong do COVID. Tiêm vắc-xin cũng giảm sự lây 
lan của COVID và sự xuất hiện của các biến thể mới, xúc tiến giảm nguy cơ cho toàn 
cộng đồng, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất do COVID. Điều này có 
nghĩa là mọi người có thể khỏe mạnh hơn và tận hưởng khoảng thời gian với những 
người thân yêu của mình trong mùa thu này và kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Để biết thông tin chi tiết và tìm vắc-xin, hãy truy cập www.vaccines.gov. 

Chính phủ Colombia và 
ELN nối lại tiến trình đàm 
phán hòa bình

(VN+) - Chính phủ Colombia và 
ELN cho biết đã nhất trí sẽ tiếp nối một 
loạt các thỏa thuận và tiến bộ đã đạt được 
kể từ khi ký kết chương trình đối thoại 
ngày 30/3/2016.

Ngày 4/10, Chính phủ Colombia và 
nhóm vũ trang Quân đội Giải phóng Quốc 
gia (ELN) thông báo sẽ nối lại tiến trình 
đàm phán hòa bình vào tháng 11 tới trên 
tinh thần thỏa thuận đã đạt được trong họp 
vừa diễn ra tại thủ đô Caracas của 
Venezuela.

Trong một thông cáo chính thức, hai 
phái đoàn cho biết đã nhất trí sẽ tiếp nối 
một loạt các thỏa thuận và tiến bộ đã đạt 
được kể từ khi ký kết chương trình đối 
thoại ngày 30/3/2016.

Hai bên cũng khẳng định sự tham gia 
của toàn xã hội vào tiến trình này sẽ là 
mấu chốt cho những thay đổi cần thiết để 
xây dựng hòa bình tại quốc gia Nam Mỹ 
này.

Sau khi Tổng thống Gustavo Petro 
lên nắm quyền, hai bên đã thống nhất nối 
lại các cuộc đàm phán

Chính phủ Colombia và ELN cũng 
bày tỏ cảm ơn những cam kết nhất quán 
của các nước bảo lãnh cho tiến trình đàm 
phán là Cuba, Na Uy và Venezuela, cũng 
như các khách mời đặc biệt là Phái đoàn 
Giám sát của Liên hợp quốc và Nhà thờ 
Thiên chúa giáo.

Hiện địa điểm chính xác của vòng 
đàm phán đầu tiên vẫn chưa được xác 
định.

Cuộc đàm phán hòa bình giữa chính 
phủ Colombia và ELN bắt đầu từ tháng 
2/2017 tại Ecuador và sau đó được 
chuyển tới Cuba.

Tuy nhiên, tiến trình này đã bị chính 
quyền của cựu Tổng thống Colombia 
Ivan Duque đơn phương hủy bỏ vào năm 
2019 sau khi xảy ra một vụ đánh bom 
nhằm vào một trường cảnh sát ở Bogota 
khiến 23 người thiệt mạng.

Sau khi Tổng thống Gustavo Petro 
lên nắm quyền tại Colombia hồi giữa năm 
nay, hai bên đã thống nhất nối lại các cuộc 
đàm phán hòa bình.

Hôm 13/9, Tổng thống Venezuela 
Nicolas Maduro cũng thông báo đã nhận 
được lời đề nghị của người đồng cấp 
Colombia về việc Caracas đứng ra làm 
trung gian bảo lãnh cho tiến trình đối 
thoại và đàm phán hòa bình giữa chính 
phủ Colombia và ELN.

Pháp tuyên bố kho dự 
trữ khí tự nhiên cho mùa 
Đông đã đầy

(VN+) - Với 130 terawatt giờ khí đốt 
trong kho dự trữ, cao hơn mức trung bình 
nhiều năm qua, nguồn cung của Pháp đủ 
đáp ứng 2/3 nhu cầu trong mùa Đông cho 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng hộ gia 
đình.

Ủy ban Điều tiết năng lượng (CRE) 
của Pháp ngày 5/10 ra tuyên bố cho biết 
kho dự trữ khí tự nhiên của nước này đã 
đầy, đồng thời cảnh báo người tiêu dùng 
vẫn nên giảm sử dụng năng lượng khi 
châu Âu chuẩn bị đón một mùa Đông 
không có khí đốt nhập khẩu từ Nga.

Tuyên bố của CRE nêu rõ: “Chương 
trình đổ đầy kho dự trữ khí đốt cho mùa 
Đông 2022-23 đã hoàn tất, mức dự trữ 
hiện là hơn 99%”.

Pháp đã trở thành nước thứ ba trong 
Liên minh châu Âu (EU), sau Bỉ và Bồ 
Đào Nha, tối ưu hóa kho dự trữ khí tự 
nhiên, trước thời điểm hạn chót mà chính 
phủ đặt ra là tháng 11 tới.

Trên khắp EU, dự trữ khí tự nhiên 
trung bình ở mức 89%. Kể từ khi bùng 
phát xung đột tại Ukraine, các nước đã 
mất nhiều tháng để tìm nguồn nhiên liệu 
thay thế, trong đó có nhập khẩu khí tự 
nhiên hóa lỏng (LNG).

Theo CRE, với 130 terawatt giờ 
(TWh) khí đốt trong kho dự trữ, cao hơn 
mức trung bình trong nhiều năm qua, 
nguồn cung của Pháp đủ đáp ứng khoảng 
2/3 nhu cầu tiêu dùng trong mùa Đông 
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng 
như các hộ gia đình.

Tuy nhiên, CRE cũng kêu gọi “nỗ 
lực lớn của toàn dân nhằm giảm tiêu thụ 
năng lượng” vì nguồn cung vẫn sẽ căng 
thẳng tùy thuộc vào điều kiện khí hậu mùa 
Đông.

CRE nhấn mạnh chính phủ, các cơ 
quan địa phương cùng với các doanh 
nghiệp và người dân cần phải đóng góp 
vào nỗ lực chung này.

Về phần mình, các công ty lưu kho 
khí tự nhiên Storengy và Terega đã ra 
tuyên bố chung khẳng định: “Để chuẩn bị 
cho các tình huống căng thẳng trong 
những tháng tới, cần sử dụng hợp lý 
lượng khí dự trữ và nỗ lực giảm tiêu thụ 
năng lượng ngay lập tức”.

Nga đã cắt nguồn cung khí tự nhiên 
đến Pháp từ ngày 1/9. Paris dự kiến trình 
kế hoạch hạn chế sử dụng năng lượng vào 
ngày 6/10 tới nhằm giảm 10% lượng tiêu 
thụ trong 2 năm.

Hướng đến những tháng tới , 
Storengy và Terega cho biết nguồn cung 
khí đốt của nước này sẽ vẫn ở mức đủ cho 
một mùa Đông bình thường dù không dư 
giả, nhưng nếu xảy ra lạnh kéo dài hoặc 
nghiêm trọng sẽ dẫn tới thiếu khoảng 5% 
nhu cầu, buộc phải áp dụng các biện pháp 
cắt giảm sử dụng.

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


(tiếp trang 1-A)

Đại hội đồng LHQ sắp bỏ phiếu lên án 
Nga sáp nhập đất Ukraine, Moscow đề 
nghị bỏ phiếu kín

Ông cho rằng cần phải bỏ phiếu kín vì 
cuộc vận động hành lang của phương Tây 
làm cho “có thể sẽ rất khó để các lập 
trường được bày tỏ công khai.” Các nhà 
ngoại giao cho biết Đại hội đồng có thể sẽ 
phải biểu quyết công khai về việc có tổ 
chức bỏ phiếu kín hay không.

Nga đã phủ quyết một nghị quyết 
tương tự trong Hội đồng Bảo an gồm 15 
thành viên vào tuần trước.

Nga không kiểm soát hoàn toàn bất 
kỳ tỉnh nào trong số 4 tỉnh của Ukraine mà 
Moscow tuyên bố đã sáp nhập, và các lực 
lượng Ukraine đã chiếm lại hàng nghìn 
dặm vuông lãnh thổ kể từ đầu tháng 9.

Các động thái tại Liên hiệp quốc phản 
ánh những gì đã xảy ra vào năm 2014 sau 
khi Nga sáp nhập Crimea của Ukraine. Tại 
Hội đồng Bảo an, Nga đã phủ quyết dự 
thảo nghị quyết phản đối cuộc trưng cầu 
dân ý về tình trạng của Crimea và kêu gọi 
các nước không công nhận nghị quyết đó.

Đại hội đồng sau đó đã thông qua một 
nghị quyết tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý 
của Nga là không hợp lệ với 100 phiếu 
thuận, 11 phiếu chống và 58 phiếu trắng 
chính thức, và hai chục nước không tham 
gia.

Nga đang cố gắng giảm sự cô lập 
quốc tế của mình sau khi gần 3/4 Đại hội 
đồng bỏ phiếu khiển trách Moscow và yêu 
cầu Nga rút quân trong vòng một tuần sau 
cuộc xâm lược ngày 24/2 vào nước láng 
giềng Ukraine.

Trước cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng 
hồi tháng 4 để đình chỉ Nga tham gia Hội 
đồng Nhân quyền, Moscow cảnh báo các 
nước rằng việc bỏ phiếu đồng ý hoặc bỏ 
phiếu trắng sẽ bị coi là “không thân thiện” 
với Nga và mối quan hệ của nước đó với 
Nga sẽ lãnh hậu quả.
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khác, và lấy thêm đất.”
Nga tuyên bố các tỉnh Donetsk, 

Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia từ 
ngày 23 đến 27/9 tiến hành trưng cầu dân 
ý, và hầu hết cử tri ủng hộ sáp nhập 4 vùng 
này vào Nga.

Hôm 30/9 Tổng thống Nga Vladimir 
Putin chính thức tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh 
của Ukraine, bất chấp sự phản đối của 
Ukraine và phương Tây.

Ông Musk cho đến nay vẫn được coi 
là anh hùng ở Ukraine vì Starlink, hệ 
thống liên lạc vệ tinh do SpaceX, công ty 
của Musk sản xuất, đã đóng một vai trò 
quan trọng trong việc duy trì thông tin liên 
lạc của Ukraine sau khi Nga xâm lược.

Elon Musk đã cho triển khai hàng 
nghìn thiết bị đầu cuối kết nối internet vệ 
tinh Starlink tới Ukraine.

Starlink là một cụm các vệ tinh chỉ to 
bằng bàn tay, bay ở độ cao 200km phía 
trên Ukraine, cho phép truy cập Internet 
tốc độ cao.

Máy bay không người lái của Ukraine 
đã dựa vào Starlink để thả bom vào các vị 
trí của Nga.

(tiếp trang 1-A)

Mỹ nói không có dấu hiệu Nga chuẩn bị 
sử dụng vũ khí hạt nhân

Trong ngày 4/10, Tổng thống Hoa Kỳ 
Joe Biden thông báo với Tổng thống 
Ukraine Volodymyr Zelenskyy rằng 
Washington sẽ cung cấp cho Kyiv thêm 
625 triệu đô la hỗ trợ an ninh, bao gồm các 
bệ phóng của Hệ thống Pháo binh Rốc-két 
Cơ động Cao (HIMARS), Tòa Bạch Ốc 
cho hay.

Trong cuộc điện đàm giữa ông Biden 
với ông Zenlenskyy cũng có sự tham dự 
của Phó Tổng thống Kamala Harris, Tòa 
Bạch Ốc cho biết. Tổng thống Biden nhấn 
mạnh rằng Washington sẽ không bao giờ 
công nhận việc Nga sáp nhập lãnh thổ 
Ukraine.

Tổng thống Biden “cam kết sẽ tiếp 
tục hỗ trợ Ukraine trong lúc nước này tự 
bảo vệ mình trước sự xâm lược của Nga 
trong thời gian cần thiết”, vẫn theo Tòa 
Bạch Ốc.

Cùng ngày 4/10, Tổng thống Ukraine 
đã ký sắc lệnh chính thức tuyên bố không 
thể có triển vọng đàm phán với Tổng 
thống Nga Vladimir Putin, nhưng mở ngỏ 
khả năng về các cuộc đàm phán với Nga.

Sắc lệnh này đã chính thức hóa các 
phát biểu của ông Zelenskyy đưa ra hôm 
30/9 sau khi ông Putin tuyên bố bốn khu 
vực chiếm đóng của Ukraine là một phần 
của Nga, điều mà Kyiv và phương Tây cho 
là một trò hề phi pháp.

“Ông ấy (Putin) không biết phẩm giá 
và sự trung thực là gì. Vì vậy, chúng tôi sẵn 
sàng đối thoại với Nga, nhưng với một 
tổng thống khác của Nga”.

Ông Putin, người vừa tròn 70 tuổi vào 
tuần này, đã thống trị cục diện chính trị của 
Nga trong hơn hai thập kỷ và có thể ra 
tranh cử thêm hai lần nữa theo những cải 
cách hiến pháp mà ông dàn dựng. Ông có 
khả năng sẽ tiếp tục nắm quyền cho đến 
năm 2036.

Các lực lượng Ukraine đã xuyên 
thủng hệ thống phòng thủ của Nga ở phía 
nam và mở rộng một cuộc tấn công nhanh 
chóng ở phía đông, giành lại lãnh thổ tại 
các khu vực Nga muốn sáp nhập.

Điện Kremlin ngày 4/10 nói rằng 
“chiến dịch quân sự đặc biệt” của họ ở 
Ukraine sẽ không kết thúc nếu Kyiv từ 
chối các cuộc đàm phán, nói thêm rằng 
“cần có hai bên để đàm phán.”

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry 
Peskov nói với các phóng viên: “Chúng 
tôi sẽ đợi tổng thống đương nhiệm thay 

Mỹ, Hàn bắn phi đạn phản đối vụ thử 
‘liều lĩnh’ của Triều Tiên
quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã bắn nhiều 
loạt phi đạn ra biển và hai nước đồng minh 
trước đó đã tổ chức một cuộc tập trận ném 
bom bằng máy bay chiến đấu ở Hoàng 
Hải.

Tàu sân bay Ronald Reagan, một tàu 
Hải quân Mỹ ghé Hàn Quốc vào tháng 
trước lần đầu tiên sau nhiều năm, cũng sẽ 
quay trở lại vùng biển giữa Hàn Quốc và 
Nhật Bản với nhóm tàu tấn công gồm các 
tàu chiến khác. Quân đội Hàn Quốc gọi 
đây là một động thái “rất bất thường” 
nhằm thể hiện quyết tâm của hai nước 
đồng minh trong việc đáp trả bất kỳ mối đe 
dọa nào từ Triều Tiên.

Phát biểu trong chuyến thăm Chi-lê, 
Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết Hoa 
Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản đang hợp tác 
chặt chẽ với nhau “để chứng tỏ và tăng 
cường khả năng phòng thủ và răn đe của 
chúng tôi trước mối đe dọa từ Triều Tiên.”

Ông nhắc lại lời kêu gọi của Hoa Kỳ 
yêu cầu Bình Nhưỡng quay trở lại đối 
thoại và nói thêm: “Nếu họ tiếp tục đi theo 
con đường này, điều đó sẽ chỉ làm tăng sự 
lên án, tăng sự cô lập, tăng các bước được 
thực hiện để đáp lại hành động của họ.”

Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc sẽ 
nhóm họp vào ngày 5/10 để thảo luận về 
vấn đề Triều Tiên theo yêu cầu của Hoa 
Kỳ, bất chấp việc Trung Quốc và Nga nói 
với các đồng sự trong hội đồng rằng họ 
phản đối một cuộc họp mở của hội đồng 
gồm 15 thành viên. Họ cho rằng phản ứng 
của hội đồng nên có lợi cho việc xoa dịu 
tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, các nhà 
ngoại giao nói.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ 
về Đông Á, Daniel Kritenbrink, trong tuần 
này đã cáo buộc Trung Quốc và Nga đang 
khuyến khích Triều Tiên bằng cách không 
thực thi đúng các lệnh trừng phạt. Ông cho 
biết việc Triều Tiên nối lại thử vũ khí hạt 
nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017 có khả 
năng chỉ chờ một quyết định chính trị.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết 
Triều Tiên đã hoàn tất việc chuẩn bị cho 
một vụ thử hạt nhân và có thể sử dụng vũ 
khí nhỏ hơn hoặc một thiết bị lớn với năng 
suất cao hơn so với các cuộc thử nghiệm 
trước đó.

Phi đạn Hàn quốc thất bại
Quân đội Hàn Quốc xác nhận rằng 

một trong những phi đạn Hyunmoo-2C 
của họ đã bị hỏng ngay sau khi phóng và bị 
rơi trong cuộc tập trận, nhưng không ai bị 
thương.

Đoạn phim được chia sẻ trên mạng xã 
hội bởi một người dân gần đó và được 
Reuters kiểm chứng cho thấy khói và lửa 
bốc lên từ căn cứ quân sự.

Quân đội Hàn Quốc cho biết vụ cháy 
là do thuốc phóng phi đạn bốc cháy và đầu 
đạn không phát nổ. Quân đội xin lỗi vì đã 
khiến cư dân hoang mang.

Khí tài quân sự bị hỏng không phải là 
chuyện hiếm thấy và Triều Tiên cũng đã 
hứng chịu một số vụ phóng phi đạn thất 
bại trong năm nay. Tuy nhiên, thất bại của 
Hàn Quốc có thể làm lu mờ nỗ lực của 
Seoul trong việc chứng tỏ sức mạnh quân 
sự trước khả năng ngày càng tăng của 
Triều Tiên.

Hyunmoo-2C là một trong những phi 
đạn mới nhất của Hàn Quốc và các nhà 
phân tích cho rằng khả năng của nó như 
một quả bom phá hầm ngầm chính xác 
khiến nó trở thành một phần quan trọng 
trong kế hoạch tấn công Triều Tiên của 
Seoul trong trường hợp xảy ra xung đột.

Trong thông báo ban đầu về cuộc diễn 

tập, quân đội Hàn Quốc không đề cập đến 
vụ phóng Hyunmoo-2C hay thất bại của 
nó, nhưng các cuộc họp báo sau đó đã bị 
chi phối bởi các câu hỏi về vụ việc.

Tổng thống Yoon Suk-yeol từng thề 
quyết rằng việc Triều Tiên bắn phi đạn qua 
Nhật Bản sẽ dẫn tới phản ứng quyết định 
từ Hàn Quốc, các đồng minh và cộng đồng 
quốc tế.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ 
tướng Nhật Bản Fumio Kishida lên án vụ 
thử của Triều Tiên bằng “những ngôn từ 
mạnh mẽ nhất”.

Liên hiệp châu Âu gọi đây là một 
“hành động liều lĩnh và có chủ ý khiêu 
khích”.

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio 
Guterres lên án vụ phóng và cho rằng đây 
là hành động vi phạm các nghị quyết của 
Hội đồng Bảo an.

Đây là phi đạn đầu tiên của Triều Tiên 
bay theo một quỹ đạo ngang qua Nhật Bản 
kể từ năm 2017 và chuyến bay ước tính dài 
4.600 km là chuyến bay dài nhất trong một 
vụ thử của Triều Tiên.

Các nhà phân tích và quan chức an 
ninh cho biết phi đạn vừa phóng có thể là 
một biến thể của Hwasong-12 IRBM, mà 
Triều Tiên đã công bố vào năm 2017 như 
một phần của những gì họ nói là một kế 
hoạch tấn công vào các căn cứ quân sự của 
Mỹ tại Guam.

Chính phủ Triều Tiên lẫn truyền 
thông nhà nước không loan tin về vụ 
phóng.
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Z elensky chỉ trích 'gợi ý hòa bình' của 
Elon Musk

Ông Zelensky hỏi người theo dõi rằng 
họ thích ông Elon Musk nào trong hai lựa 
chọn, "Một người ủng hộ Ukraine" hoặc 
"Một người ủng hộ Nga."

Elon Musk đề nghị gì trên Twitter?
Trong ngày 3/10, Duma Quốc gia (Hạ 

viện) Nga phê chuẩn luật về việc kết nạp 
bốn tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia 
và Kherson của Ukraine vào Liên bang 
Nga.  

Các văn bản sáp nhập - được Tổng 
thống Nga Vladimir Putin ký hôm 30/9 – 
sẽ được đưa ra Hội đồng Liên bang 
(Thượng viện) Nga ngày 4/10.  

Trong một đoạn trên Twitter bắt đầu 
bằng dòng chữ "Hòa bình Ukraine-Nga”, 
Musk kêu gọi Ukraine thực hiện lại cuộc 
bầu cử về vụ sáp nhập dưới sự giám sát của 
Liên Hợp Quốc.

Tỉ phú Elon Musk đề xuất.
“Làm lại các cuộc bầu cử tại các khu 

vực được sáp nhập dưới sự giám sát của 
Liên Hợp Quốc. Nga ra đi nếu đó là ý của 
người dân.”

“Crimea chính thức là một phần của 
Nga, như đã từng kể từ năm 1783 (cho đến 
khi Khrushchev mắc sai lầm).”

“Việc cung cấp nước cho Crimea 
được đảm bảo. - Ukraine vẫn trung lập.” 

Ông Musk nói các ý ở trên “rất có thể 
sẽ là kết quả cuối cùng - chỉ là một câu hỏi 
về số người chết trước khi có kết quả đó".

"Cũng cần lưu ý rằng một kết quả có 
thể, mặc dù không chắc, từ cuộc xung đột 
này là chiến tranh hạt nhân."

Người giàu nhất thế giới sau đó nói 
thêm: “Nga đang huy động quân đội một 
phần. Họ sẽ huy động toàn bộ lực lượng 
chiến tranh nếu Crimea gặp rủi ro.”

“Cái chết của cả hai bên sẽ rất tàn 
khốc. Nga có dân số gấp 3 lần Ukraine, vì 
vậy chiến thắng cho Ukraine khó có thể 
xảy ra trong chiến tranh tổng lực. Nếu bạn 
quan tâm đến người dân Ukraine, hãy tìm 
kiếm hòa bình.”

Trong một tweet khác về chủ đề được 
công bố ngay sau đó, Musk cũng đăng 
thăm dò "Có hoặc Không" khác: “Vậy thì 
hãy thử điều này: ý chí của những người 
sống ở Donbas & Crimea nên quyết định 
xem họ là một phần của Nga hay 
Ukraine."

Đáp lại ông Musk, Tổng thống 
Ukraine Zelensky đã viết trên Twitter về 
thăm dò của riêng mình vào tối thứ Hai: 
"Bạn thích @elonmusk nào hơn?" với các 
tùy chọn "một người ủng hộ Ukraine" và 
"một người ủng hộ Nga."

Đến tối 3/10, Ngoại trưởng Ukraine 
Dmytro Kuleba viết trên Twitter: “Những 
người đề nghị Ukraine từ bỏ con người và 
đất đai của mình - để không làm tổn 
thương cái tôi đau khổ của Putin hoặc để 
cứu Ukraine khỏi đau khổ - phải ngừng sử 
dụng từ "hòa bình" như một cách nói uyển 
chuyển để "cho người Nga giết hại và hãm 
hiếp hàng nghìn người Ukraine vô tội 
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Nhà Trắng không tính đến việc cấm 
xuất khẩu khí đốt tự nhiên trong mùa 
đông này
những người Mỹ mệt mỏi với lạm phát sẽ 
trả hóa đơn tiền sưởi ấm nhà ở mức cao 
trong mùa đông này. Lượng tồn kho khí 
đốt tự nhiên, là nhiên liệu sưởi ấm chính 
của Mỹ, đang ở mức thấp trong lịch sử sau 
khi các công ty Mỹ xuất khẩu số lượng kỷ 
lục sang châu Âu trong những tháng gần 
đây để chống lại việc cắt giảm nguồn cung 
cấp và giá cao hơn cho các nhà máy điện ở 
châu Âu.

Các nguồn tin cho biết các quan chức 
Nhà Trắng đã tìm hiểu tác động thị trường 
của việc hạn chế xuất khẩu năng lượng để 
giảm giá tiêu dùng và tăng tồn kho trong 
nước.

Nhưng việc phân tích chỉ càng củng 
cố sự đồng thuận rằng một động thái như 
vậy sẽ là quá cực đoan và phá vỡ các mối 
quan hệ chủ chốt với các đồng minh ở 
châu Âu.

“Tổng thống Biden đã đưa ra cam kết 
vào tháng 3 và chúng tôi đang thực hiện 
cam kết đó. Chúng tôi đã vượt qua mục 
tiêu xuất khẩu LNG mà Tổng thống Biden 
đặt ra”, một quan chức chính quyền cấp 
cao cho biết.

Đài Loan tuyên bố sẽ không dựa vào 
nước khác để tự vệ
Viện nghiên cứu Đài Loan Toàn cầu có trụ 
sở tại Washington, bà Thái cảm ơn chính 
quyền Biden và Quốc hội Hoa Kỳ vì đã 
“duy trì cam kết của Hoa Kỳ đối với an 
ninh của Đài Loan”, và về các vụ bán vũ 
khí gần đây của Mỹ.

“Nhưng chúng tôi sẽ không phụ thuộc 
vào người khác để tự vệ”, bà Thái khẳng 
định.

“Đó là lý do tại sao tôi muốn nhắc lại 
rằng Đài Loan hết mực dốc lòng bảo vệ an 
ninh và duy trì lối sống dân chủ của chúng 
tôi. Chúng tôi cũng đang nỗ lực để điều 
chỉnh chiến lược quốc phòng của mình 
trước những mối đe dọa đang thay đổi mà 
chúng tôi phải đối mặt.”

Trung Quốc, vốn coi Đài Loan là lãnh 
thổ của riêng mình, đã tổ chức các cuộc tập 
trận quy mô để biểu lộ sự tức giận về 
chuyến viếng thăm Đài Loan của Chủ tịch 
Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi hồi tháng 8.

Các hoạt động quân sự của Trung 
Quốc vẫn tiếp tục kể từ đó, mặc dù ở mức 
độ giảm đi nhiều, và các máy bay quân sự 
của Trung Quốc thường xuyên băng qua 
đường trung tuyến ở Eo biển Đài Loan mà 
nhiều năm đóng vai trò như một rào cản 
không chính thức giữa hai bên.

Đài Loan, mạnh mẽ phản đối các 
tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, ngày 
5/10 báo cáo có tám máy bay chiến đấu 
của Trung Quốc bay qua đường trung 
tuyến.

Bà Thái nói rằng các hoạt động đó 
“xâm phạm chủ quyền của Đài Loan và đe 
dọa hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ 
Dương - Thái Bình Dương.”

Bà nói: “Chúng tôi hiểu từ lịch sử và 
các sự kiện hiện tại rằng các mối đe dọa 
chống lại bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào 
sẽ trực tiếp hay gián tiếp chuyển thành các 
mối đe dọa ngày càng tăng đối với các láng 
giềng.”
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đổi lập trường của mình hoặc chờ tổng 
thống tiếp theo thay đổi quan điểm của 
mình vì lợi ích của người dân Ukraine.”

Trong một thông tin khác liên quan 
tới Nga, Nhật Bản yêu cầu một lãnh sự 
Nga ở Sapporo rời khỏi Nhật trước ngày 
10/10, trả đũa việc Nga trục xuất một lãnh 
sự Nhật ở Vladivostok vào tháng trước, 
Bộ Ngoại giao Nhật cho biết ngày 4/10.

Quyết định của Nhật được đưa ra sau 
khi cơ quan an ninh FSB của Nga vào 
tháng 9 cho biết họ đã bắt giữ lãnh sự Nhật 
Bản vì nghi ngờ hoạt động gián điệp và 
yêu cầu ông này rời khỏi Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật, Takeo 
Mori, ngày 4/10 đã triệu tập đại sứ Nga 
Mikhail Galuzin và thông báo cho ông về 
quyết định của Nhật Bản. Nước này cũng 
tuyên bố lãnh sự Nga tại Sapporo là 
“người không được hoan nghênh” và yêu 
cầu ông ấy phải rời khỏi Nhật trong vòng 
sáu ngày.

(tiếp trang 1-A)
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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

Thông cống: Nhà ở, Nhà hàng: Toilet, sink nhà bếp, sink rửa mặt, 

buồng tắm, máy giặt .v.v. Đường ống cống bị nghẹt, tràn nước

Sữa chữa - Thay mới: Các loại vòi nước (nhà bếp, nhà tắm, rửa 

mặt), toilet, bathlub, shower, máy xay rác, bình nước nóng, tankless, 

hệ thống lọc nước, valve tưới cỏ, valve khóa nước, hệ thống tưới cỏ. 

Ống nước cũ (gavernize thay pex), đường ống cống cũ (có rễ cây), 

trong nhà, ngoài sân, ... bị rỉ sét, tắc nghẹt, bể vỡ, hư hỏng.

Remodeling kitchen - bathroom.

PLUMBING REPAIR
876-2041/1609

832.997.9959
281.605.0564

ÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNGÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNGÑUÙNG HEÏN - BAÛO ÑAÛM -GIAÙ CAÛ PHAÛI CHAÊNG

Trang Nguyễn
Suite 178 - 8388 W. Sam Houston Pkwy S, Houston 77072

(Nằm trong khu chợ Việt Hoa - Beltway 8 & Beechnut)

Cell: 281-777-4287

v Medicare Advantage
v Health Insurance
v Life Insurance
v Auto Home

v Long Term Care
v Travel Insurance
v Annuities, 401k Rollover
v Tax Services

ỦY	BAN	CHẤT	LƯỢNG	MÔI	TRƯỜNG	TEXAS 

THÔNG	BÁO	VỀ	VIỆC	NHẬN	ĐƠN	XIN	GIA	HẠN	GIẤY	PHÉP	CHẤT	LƯỢNG	NƯỚC	NƯỚC
 

GIẤY	PHÉP	SỐ.	WQ0011366001

ĐĂNG	KÍ. Quận Cypress Klein Bộ Phận Tiện I�ch, 1980 Post Oak Boulevard, Suite 1380, Houston, Texas 77056, đã nộp đơn lên U� y Ban Cha� t Lượng Môi Trường Texas (TCEQ) đe�  gia 
hạn Gia�y Phép Hệ Tho� ng Loại Bỏ Cha� t Thải O�  Nhie�m Texas (TPDES) So�  WQ0011366001 (EPA I.D. So�  TX0046779) cho phép xản nước thải đã qua xử lý với lưu lượng không vượt quá 
lưu lượng trung bıǹh ha�ng ngày 700,000 gallon / ngày. Cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt na�m ở 15705 North Green�ield Drive, Spring, Harris County, Texas 77379. Đường xả là từ nhà 
máy xử lý thải trực tie�p vào Cypress Creek. TCEQ đã nhận được đơn này vào ngày 8 tháng 8 năm 2022. Đơn xin gai hạn ca�p phép có sa�n đe�  xem và sao chép tại Thư viện Chi nhánh 
Barbara Bush, 6817 Cypresswood Drive, Spring, Texas. Đường da�n tới bản đo�  điện tử ve�  vi ̣trı ́chung của điạ đie�m hoặc cơ sở được cung ca�p công khai và không phải là một pha�n của 
đơn xin gia hạn ca�p phép hoặc thông báo. Đe�  bie� t vi ̣trı ́chıńh xác, hãy tham khảo đơn xin gia hạn ca�p phép.
https://tceq.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=db5bac44afbc468bbddd360f8168250f&marker=-95.508888%2C30.0125&level=12

THÔNG	BÁO	VỚI	NGÔN	NGỮ	KHÁC.	Thông báo sử dụng ngôn ngữ thay the�  ba�ng tie�ng Việt có sa�n tại trang web sau đây
https://www.tceq.texas.gov/permitting/wastewater/plain-language-summaries-and-public-notices
 
THÔNG	BÁO	BỔ	SUNG.	Giám đo� c Đie�u hành của TCEQ đã xác điṇh ra�ng đơn xin gia hạn đã hoàn ta� t ve�  mặt hành chıńh và sẽ tie�n hành xem xét kỹ thuật của đơn xin gia hạn. Sau khi 
hoàn ta� t việc xem xét kỹ thuật đơn xin gia hạn, Giám đo� c Đie�u hành có the�  chua�n bi ̣dự thảo gia�y phép và sẽ đưa ra quye� t điṇh sơ bộ ve�  đơn xin gia hạn. Thông	báo	về	Đơn	xin	gia	
hạn	và	Quyết	định	sơ	bộ	sẽ	được	công	bố	và	gửi	qua	đường	bưu	điện	cho	những	người	có	trong	danh	sách	gửi	thư	toàn	quận	và	những	người	có	trong	danh	sách	gửi	thư	
cho	đơn	xin	gia	hạn	này.	Thông	báo	đó	sẽ	có	thời	hạn	nộp	các	bình	luận	công	khai.

BÌNH	LUẬN	CÔNG	KHAI	/	HỌP	CÔNG	CHÚNG.	Ông/Bà	có	thể	gửi	nhận	xét	công	khai	hoặc	yêu	cầu	một	cuộc	họp	công	chúng	về	đơn	xin	gia	hạn	này.	Mục đıćh của một cuộc 
họp công chúng là đe�  tạo cơ hội gửi nhận xét hoặc đặt câu hỏi ve�  đơn xin gia hạn. TCEQ sẽ to�  chức một cuộc họp công chúng ne�u Giám đo� c đie�u hành xác điṇh ra�ng có một mức độ 
quan tâm đáng ke�  của công chúng đo� i với gia hạn hoặc ne�u được yêu ca�u bởi một nhà lập pháp điạ phương. Một cuộc họp công chúng không phải là một phiên đie�u tra�n vụ việc gây 
tranh cha�p.

CƠ	HỘI	CHO	MỘT	PHIÊN	ĐIỀU	TRẦN	VỤ	VIỆC	GÂY	TRANH	CHẤP.	Sau thời gian nộp ý kie�n công khai, Giám đo� c đie�u hành sẽ xem xét ta� t cả các ý kie�n kip̣ thời và chua�n bi ̣phản ho� i 
ta� t cả các ý kie�n công chúng có liên quan cùng với tài liệu, hoặc bıǹh luận quan trọng của công chúng. Trừ	khi	đơn	xin	gia	hạn	được	chuyển	trực	tiếp	đến	một	phiên	điều	trần	về	
trường	hợp	tranh	chấp,	phản	hồi	về	các	nhận	xét	và	quyết	định	của	Giám	đốc	điều	hành	về	đơn	xin	gia	hạn,	sẽ	được	gửi	qua	đường	bưu	điện	cho	tất	cả	những	người	đã	
gửi	nhận	xét	công	khai	và	những	người	có	trong	danh	sách	gửi	thử	cho	đơn	xin	gia	hạn	này.	Nếu	nhận	được	nhận	xét,	việc	gửi	thư	cũng	sẽ	cung	cấp	hướng	dẫn	để	yêu	
cầu	xem	xét	lại	quyết	định	của	Giám	đốc	điều	hành	và	yêu	cầu	một	phiên	điều	trần	vụ	việc	gây	tranh	chấp.	Phiên tòa xét xử vụ việc có tranh cha�p là một thủ tục pháp lý tương 
tự như một phiên tòa dân sự tại tòa án quận của bang.

ĐỂ	YÊU	CẦU	CHO	MỘT	PHIÊN	ĐIỀU	TRẦN	VỤ	VIỆC	GÂY	TRANH	CHẤP,	ÔNG/BÀ	PHẢI	CHUẨN	BỊ	CÁC	THÔNG	TIN	SAU	ĐÂY	CỦA	ÔNG/BÀ:	tên,	địa	chỉ,	số	điện	thoại	của	
ông/bà;	tên	người	nộp	đơn	và	số	giấy	phép	được	đề	xuất;	vị	trí	và	khoảng	cách	của	tài	sản	/	hoạt	động	của	ông/bà	so	với	cơ	sở	được	đề	xuất;	mô	tả	cụ	thể	về	tình	trạng	
ông/bà	sẽ	bị	ảnh	hưởng	bất	lợi	theo	cách	không	phổ	biến	đối	với	công	chúng;	danh	sách	tất	cả	các	vấn	đề	còn	tranh	chấpmaf	ông/bà	gửi	trong	thời	gian	nhận	xét	và	
tuyên	bố	“[Tôi	/	chúng	tôi]	yêu	cầu	một	phiên	điều	trần	vụ	việc	gây	tranh	chấp.”	Nếu	yêu	cầu	điều	trần	vụ	việc	gây	tranh	chấp	được	đệ	trình	thay	mặt	cho	một	nhóm	hoặc	
hiệp	hội,	thì	yêu	cầu	đó	phải	chỉ	định	đại	diện	của	nhóm	để	nhận	thư	từ	trong	tương	lai;	xác	định	tên	và	địa	chỉ	thực	tế	của	một	thành	viên	cá	nhân	trong	nhóm	sẽ	bị	ảnh	
hưởng	bất	lợi	đến	cơ	sở	hoặc	đến	hoạt	động;	cung	cấp	thông	tin	được	thảo	luận	ở	trên	về	vị	trí	và	khoảng	cách	của	thành	viên	sẽ	bị	ảnh	hưởng	đến	cơ	sở	hoặc	đến	hoạt	
động;	giải	thích	làm	thế	nào	và	tại	sao	thành	viên	sẽ	bị	ảnh	hưởng;	và	giải	thích	lợi	ích	mà	nhóm	tìm	cách	bảo	vệ	có	liên	quan	đến	mục	đích	của	nhóm	như	thế	nào.

Sau khi ke� t thúc ta� t cả các giai đoạn nhận xét và yêu ca�u hiện hành, Giám đo� c đie�u hành sẽ chuye�n đơn xin gia hạn và mọi yêu ca�u xem xét lại hoặc đie�u tra�n vụ việc gây tranh cha�p 
đén các U� y viên của TCEQ đẻ họ xem xét tại một cuộc họp U� y ban đã lên lic̣h. 

U� y ban chı ̉có the�  đưa ra yêu ca�u đie�u tra�n vụ việc gây tranh cha�p ve�  các va�n đe�  mà người yêu ca�u đã gửi trong các nhận xét kip̣ thời của họ mà sau đó không được rút lại. Nếu	một	
phiên	điều	trần	được	chấp	thuận,	chủ	đề	của	phiên	điều	trần	sẽ	được	giới	hạn	trong	các	vấn	đề	thực	tế	đang	tranh	chấp	hoặc	các	câu	hỏi	hỗn	hợp	về	thực	tế	và	luật	pháp	
liên	quan	đến	các	mối	quan	tâm	về	chất	lượng	nước	có	liên	quan	và	vật	chất	được	đưa	ra	trong	thời	gian	bình	luận.	TCEQ	có	thể	hành	động	trên	đơn	xin	gia	hạn	giấy	
phép	xả	nước	thải	mà	không	tạo	cơ	hội	cho	một	phiên	điều	trần	vụ	việc	gây	tranh	chấp	nếu	đáp	ứng	một	số	tiêu	chí	nhất	định.

DANH	SÁCH	GỬI	THƯ.	Ne�u ông/bà gửi nhận xét công khai, yêu ca�u đie�u tra�n vụ việc gây tranh cha�p hoặc xem xét lại quye� t điṇh của Giám đo� c đie�u hành, ông/bà sẽ được thêm vào 
danh sách gửi thư cho đơn xin gia hạn cụ the�  này đe�  nhận các thông báo công khai trong tương lai do Văn phòng Thư ký trưởng gửi qua đường bưu điện. Ngoài ra, ông/bà có the�  yêu 
ca�u được đưa vào: (1) danh sách gửi thử thường trú cho tên người nộp đơn cụ the�  và so�  gia�y phép; và / hoặc (2) danh sách gửi thử cho một quận cụ the� . Ne�u ông/bà muo� n được đưa 
vào danh sách thường trú và/hoặc danh sách gửi thư của quận, hãy nêu rõ các danh sách nào và gửi yêu ca�u của ông/bà đe�n Văn phòng Thư ký trưởng TCEQ theo điạ chı ̉bên dưới.

THÔNG	TIN	CÓ	SẴN	TRỰC	TUYẾN.	Đe�  bie� t chi tie� t ve�  trạng thái của đơn xin gia hạn, hãy truy cập Cơ sở dữ liệu tıćh hợp ủa U� y viên tại Tım̀ kie�m cơ sở www.tceq.texas.gov/goto/cid. 
dữ liệu ba�ng cách sử dụng so�  gia�y phép của đơn xin gia hạn được cung ca�p ở đa�u thông báo này.

THÔNG	TIN	VÀ	ĐẠI	DIỆN	LIÊN	HỆ.	Các nhận xét và yêu ca�u công khai phải được gửi dưới dạng điện tử tại , hoặc ba�ng văn bản cho https://www14.tceq.texas.gov/epic/eComment/
U� y ban Cha� t lượng Môi trường Texas, Văn phòng Thư ký trưởng, MC-105, P.O. Box 13087, Austin, Texas 78711-3087. Xin lưu ý ra�ng ba� t kỳ thông tin liên hệ nào ông/bà cung ca�p, bao 
go� m tên, so�  điện thoại, điạ chı ̉email và điạ chi ̣thực của ông/bà sẽ trở thành một pha�n trong ho�  sơ công khai của cơ quan. Đe�  bie� t thêm thông tin ve�  đơn xin gia hạn này hoặc quy 
trıǹh ca�p phép, vui lòng gọi Chương trıǹh Giáo dục Công cộng TCEQ, so�  điện thoại mie�n phı,́ theo so�  1-800-687-4040 hoặc truy cập trang web tại www.tceq.texas.gov/goto/pep.

Cũng có the�  la�y thêm thông tin từ Quận Cypress Klein Bộ Phận Tiện I�ch ở điạ chı ̉nêu ở trên hoặc gọi cho ông Tommy Cormier Jr., P.E., AEI Engineering, a Baxter & Woodman 
Company, ở so�  điện thoại 281-350-7027.

Ngày phát hành: 9 tháng 9 năm 2022

http://www.asq-chinese.org
http://www.asq-korean.org
https://tobaccofreeca.com/viet/topics/secondhand-smoke/
https://2020census.gov/en/news-events/operational-adjustments-covid-19.html
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-collecting-information-citizenship-status-connection-decennial-census/
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TIN THEÁ GIÔÙI

Khủng hoảng năng lượng tạo ra 
trật tự mới ở châu Âu: Italy mạnh 
hơn, Đức yếu dần

(VN+) - Cùng đối mặt với khủng hoảng năng lượng 
nhưng Đức và Italy là hai ví dụ trái ngược nhau.

Italy chủ động, Đức bị động
Vài tuần sau khi nổ ra xung đột giữa Nga và Ukraine 

ngày 24/2, ông Claudio Descalzi, Giám đốc điều hành tập 
đoàn năng lượng Italy Eni, đã bắt đầu một chuyến thăm 
các quốc gia cung cấp khí đốt ở châu Phi.

Giám đốc điều hành Eni, ông Claudio Descalzi
Theo hãng tin Reuters, ông Descalzi đã gặp các quan 

chức ở Algeria vào tháng 2, tham gia đàm phán ở Angola, 
Ai Cập và Cộng hòa Congo vào tháng 3. Ông Descalzi 
thường đi cùng với các quan chức cấp cao của Italy.

Tập đoàn Eni và Italy đã có thể tận dụng các mối quan 
hệ hiện có với các quốc gia nói trên để đảm bảo có một 
lượng khí đốt bổ sung thay thế một phần lớn khối lượng mà 
nước này mua từ Nga.

Đó là thay đổi nhanh chóng mà nhiều quốc gia châu 
Âu đã không thực hiện được khi xung đột ở Ukraine tác 
động đến nhiều thứ.

Đức là một ví dụ. Cường quốc kinh tế này hoàn toàn bị 
động. Đức đang trên bờ vực suy thoái, ngành công nghiệp 
nước này đang chuẩn bị cho tình huống bị hạn chế khí đốt 
và điện. Đức cũng vừa phải quốc hữu hóa một công ty điện 
lớn.

Trong khi đó, Italy vốn là một quốc gia thường xảy ra 
khủng hoảng kinh tế lại có sức chống chịu tương đối kiên 
cường. Italy đã tìm được nguồn cung cấp khí đốt bổ sung 
và tự tin rằng sẽ không cần phải phân bổ khí đốt. Chính phủ 
Italy tự hào quốc gia này là nước có an ninh năng lượng tốt 
nhất châu Âu.

Trên thực tế, hai quốc gia Đức và Italy đang ở trong 
những hoàn cảnh trái ngược nhau khi cuộc khủng hoảng 
năng lượng nghiêm trọng xảy ra tại một lục địa mà mức độ 
phụ thuộc vào khí đốt Nga rất khác nhau.

Phần lớn khu vực phải đối mặt với cuộc khủng hoảng 

nguồn cung vào mùa đông, trong đó những nước bị ảnh 
hưởng nặng nề gồm có Đức, Hungary và Áo. Các quốc gia 
ít bị ảnh hưởng hơn gồm Pháp, Thụy Điển, Anh và Italy - 
vốn không phụ thuộc Nga.

Ông Martijn Murphy, chuyên gia dầu khí tại công ty 
nghiên cứu Wood Mackenzie, cho biết mặc dù Italy từ lâu 
đã coi Nga là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của mình, 
nhưng nước này có các nhà cung cấp đa dạng và mối quan 
hệ lâu dài với châu Phi. Nhờ đó, Italy có khả năng đối phó 
tốt hơn các nước khác khi Nga ngừng cung cấp khí đốt.

Ông Murphy nói: “Eni có quan hệ rất chặt chẽ với tất 
cả các quốc gia mà tập đoàn này hoạt động ở Bắc Phi và có 
mặt ở tất cả các nước: Algeria, Tunisia, Libya, Ai Cập và ở 
hầu hết các quốc gia này, Eni là nhà đầu tư thượng nguồn 
và nhà sản xuất dầu quốc tế lớn nhất”.

Cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột Ukraine 
đã buộc các chính phủ phải đối mặt với nguy cơ khi phụ 
thuộc quá mức vào một nhà cung cấp hoặc khu vực. Khủng 
hoảng này giống khủng hoảng năng lượng những năm 
1970 đã khiến phương Tây phải suy nghĩ lại về việc phụ 
thuộc dầu mỏ Trung Đông. Sau đó, phương Tây đã tăng 
cường hoạt động thăm dò toàn cầu và tìm kiếm các nhà 
cung cấp thay thế như Venezuela và Mexico.

Bộ Kinh tế Đức cho biết họ muốn ngừng nhập khẩu 
khí đốt của Nga càng nhanh càng tốt và đa dạng hóa nguồn 
cung cấp. Các bước đầu hướng tới mục tiêu đó là việc cho 
thuê 5 trạm nổi khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG). Đức hiện 
không có trạm LNG, trong khi Italy có ba trạm đang hoạt 
động và gần đây đã mua thêm hai trạm khác.

Italy đã tiêu thụ 29 tỷ mét khối khí đốt của Nga vào 
năm ngoái, chiếm khoảng 40% lượng nhập khẩu của nước 
này. Italy đang dần thay thế khoảng 10,5 tỷ mét khối khí 
trong số đó nhờ tăng nhập khẩu từ các nước khác bắt đầu từ 
mùa đông năm nay.

Hầu hết lượng khí đốt bổ sung sẽ đến từ Algeria. 
Algeria cho biết sẽ tăng tổng lượng khí đốt bán cho Italy 
gần 20% lên 25,2 tỷ mét khối trong năm nay. Điều này có 
nghĩa là Algeria sẽ trở thành nhà cung cấp hàng đầu của 
Italy, cung cấp khoảng 35% lượng khí đốt nhập khẩu. 
Trong khi đó, thị phần của Nga đã giảm xuống mức rất 
thấp.

Từ mùa xuân năm 2023, lượng LNG ngày càng tăng 
sẽ bắt đầu đến từ các quốc gia như Ai Cập, Qatar, Congo, 
Nigeria và Angola, cho phép Italy thay thế 4 tỷ mét khối 
khí đốt khác của Nga.

Bất lợi của Đức
Đức đã nhập 58 tỷ mét khối khí đốt của Nga vào năm 

ngoái, chiếm 58% lượng tiêu thụ. Nguồn cung khí đốt cho 
Đức thông qua đường ống Nord Stream 1 bị giảm kể từ 
tháng 6 và tạm dừng vào tháng 8.

Không thể đảm bảo đủ nguồn cung cấp thay thế dài 

hạn từ các quốc gia khác và thiếu một tập đoàn dầu khí 
quốc gia có hoạt động sản xuất ở nước ngoài, Đức đã buộc 
phải dựa vào thị trường giao ngay. Tại thị trường này, Đức 
phải trả giá gấp 8 lần mức giá mua khí đốt so với một năm 
trước.

Các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của con người có 
thể tác động tới an ninh năng lượng của Đức. 

Ví dụ, Đức không nằm gần Bắc Phi như Italy, cũng 
không gần Biển Bắc nhiều khí đốt như Anh và Na Uy. Đức 
không có trữ lượng dầu khí lớn.

Tuy nhiên, các quan chức và giám đốc điều hành của 
Đức đã có những tính toán sai lầm trong những năm gần 
đây, đặc biệt là sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của 
Ukraine.

Trở lại năm 2006, Italy là nước nhanh nhất tìm đến khí 
đốt của Nga. Vào thời điểm đó, Eni đã đồng ý về thỏa 
thuận với tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga. Đây là 
thỏa thuận khí đốt lớn nhất từ   trước đến nay của một công 
ty châu Âu với Gazprom.

Nhưng trong 8 năm qua, hai quốc gia Đức và Italy đã 
có sự khác biệt: Đức đã tăng gấp đôi lượng khí đốt mua từ 
Nga và ngày càng trở nên phụ thuộc trong khi Italy tìm 
cách bảo vệ mình.

Italy bắt đầu đi theo một hướng khác vào năm 2014. 
Ông Descalzi nắm quyền lãnh đạo Eni và tập trung thăm 
dò ở châu Phi. Tại Ai Cập, Năm 2015, Eni đã phát hiện ra 
mỏ khí đốt lớn nhất Biển Địa Trung Hải là Zohr. 

Tại Algeria, Eni đã đạt được thỏa thuận vào năm 2019 
để gia hạn nhập khẩu khí đốt cho đến năm 2027.

Việc Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 và các lệnh 
trừng phạt tiếp theo của phương Tây là một bước ngoặt.

Italy đã ngừng hỗ trợ cho dự án South Stream trị giá 
40 tỷ USD của Gazprom. Đây là dự án nhằm vận chuyển 
khí đốt từ Nga đến Hungary, Áo và Italy và bỏ qua 
Ukraine. Eni đã từ bỏ South Stream vào cuối năm đó.

Thay vào đó, Italy chuyển hướng sang xây dựng 
đường ống Trans Adriatic nhỏ hơn từ Azerbaijan qua Hy 
Lạp và Albania.

Tuy nhiên, Đức đã không như vậy. Năm 2015, 
Gazprom và các công ty của Đức gồm cả Uniper đã ký hợp 
đồng xây dựng đường ống Nord Stream 2.

Giờ đây, Uniper đang chuẩn bị kiện Gazprom về 
những thiệt hại do cắt giảm nguồn cung và đã được chính 
phủ Đức giải cứu với số tiền 29 tỷ euro.

Đức đặt mục tiêu thay thế hoàn toàn khí đốt của Nga 
vào giữa năm 2024, mặc dù một số công ty cho rằng có thể 
mất nhiều thời gian hơn thế do các nguồn thay thế khan 
hiếm và khối lượng khó mua.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz thừa nhận vào tháng 6: 
“Chúng ta đã phụ thuộc quá lâu và quá nhiều vào nguồn 
cung cấp năng lượng từ Nga”.
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