
Ngân hàng Nhân dân Trung 
Quốc (PBOC) hôm 15/3 cho biết 
họ sẽ đáp trả “một cách thích hợp” 

trước “sự kìm hãm và đàn áp” của 
Mỹ và phương Tây, trong một 
cảnh báo hiếm hoi của ngân hàng 
trung ương này tiếp sau lời kêu gọi 
của Chủ tịch Tập Cận Bình về việc 
bảo vệ an ninh quốc gia, theo 
Reuters.

Việc ngân hàng trung ương 
Trung Quốc đưa ra bình luận về 
chính sách đối ngoại là điều bất 

thường, xét đến vai trò của họ nắm 
trách nhiệm về tài chính. Điều này 
cho thấy Trung Quốc đang báo 
hiệu rằng họ sẵn sàng triển khai 
một loạt các biện pháp đối trọng 
để ứng phó với căng thẳng gia 
tăng với phương Tây.

Ngân hàng PBOC sẽ “xử lý 
thích đáng về sự kìm hãm và đàn 
áp của Hoa Kỳ và phương Tây”, 

ngân hàng này cho biết trong một 
tuyên bố được công bố sau một 
phiên thảo luận nội bộ của đảng 
ủy.

Trong khi Hoa Kỳ lâu nay 
khẳng định rằng họ muốn dựng 
lên dải hộ lan cho mối quan hệ với 

Triều Tiên đã bắn hai ‘tên 
lửa hành trình chiến lược’ từ một 
tàu ngầm ngoài khơi bờ biển phía 

đông, truyền thông nhà nước của 
nước này đưa tin hôm 13/3, một 
ngày sau khi Bình Nhưỡng cảnh 
báo về phản ứng ‘mạnh mẽ’ trước 
các cuộc tập trận quân sự Mỹ-
Hàn bắt đầu trong tuần này.

Hãng thông tấn trung ương 
Triều Tiên cho biết vụ phóng vào 

sáng sớm ngày 12/3 đã thể hiện 
khả năng Triều Tiên đáp trả với 
lực lượng hùng mạnh áp đảo’ 

trước ‘đế quốc Mỹ và quân bù 
nhìn Hàn Quốc’.

Các tên lửa đã bay khoảng 
1.500 km theo hình số tám và ở 
trên không trong khoảng 125 
phút, KCNA đưa tin. Nó cho biết 
các tên lửa hành trình được 
phóng từ tàu ngầm thử nghiệm 

Việc Ke Huy Quan, diễn viên 
được sinh ra ở Việt Nam đầu tiên 
giành giải vàng Oscar, đã gây 

hứng khởi cho những người gốc 
Việt ở Mỹ và được ca ngợi là thành 
công cho những người làm điện 
ảnh gốc Á ở Hollywood.

Trong bài phát biểu đầy cảm 
xúc khi nhận giải cho vai diễn 
trong “Everything Everywhere 

All at Once”, Ke Huy Quan, một 
người tị nạn đến Mỹ sau chiến 
tranh Việt Nam, nói rằng “đây là 

giấc mơ Mỹ” mà anh đã từng “gần 
như từ bỏ” theo đuổi nó.

Từng là một ngôi sao nhí khi 
đóng cùng tài tử Harrison Ford 
trong bộ phim “Indiana Jones” 
của đạo diễn lừng danh Steven 
Spielberg, Ke Huy Quan sau đó đã 

phải lùi về sau hậu trường khi 
không có được các vai diễn để thể 
hiện tài năng của mình. Việc nam 

diễn viên 52 tuổi giành giải Oscar 
trong hạng mục vai phụ xuất sắc 
nhất được xem là một trong những 
sự trở lại ngoạn mục nhất trong 
lịch sử Hollywood.

Chiến thắng của anh được 
xem như chiến thắng cho giới Ke 

Điện Kremlin nói hôm thứ 
Ba 14/3 rằng các mục tiêu của 
Nga ở Ukraine giờ đây chỉ có thể 
đạt được bằng sức mạnh quân sự 
và Kyiv cần chấp nhận "thực tế 

mới" trên thực địa trước khi có 
thể đi đến một giải pháp hòa bình.

"Chúng tôi phải đạt được các 
mục tiêu của mình. Hiện tại, điều 
này chỉ có thể thực hiện được 

bằng biện pháp quân sự do quan 
điểm hiện tại của chính quyền 
Kyiv", phát ngôn viên Điện 
Kremlin Dmitry Peskov nói, 
được các hãng thông tấn nhà 

nước Nga đăng lại.
Nga tuyên bố họ đang chiến 

đấu ở Ukraine để "giải phóng" 
những người nói tiếng Nga ở 
vùng Donbas thuộc miền đông 

Kế hoạch ngân sách mà chính 
quyền Biden đưa ra hôm 9/3 bao 
gồm các yêu cầu tài trợ hàng tỷ đô 
la cho khu vực Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương nhắm mục tiêu 

chống lại Trung Quốc thông qua 
đầu tư cơ sở hạ tầng và các hỗ trợ 
khác cho các đối tác và đồng minh 
của Hoa Kỳ trong khu vực.

Quyền Thứ trưởng Ngoại 

giao phụ trách Quản lý và Tài 
nguyên John Bass nói với các 
phóng viên rằng sự cạnh tranh của 
Washington với Bắc Kinh là “rộng 
lớn và phức tạp khác thường” và 

hợp lý để được các hình thức tài 
trợ mới.

“Cách tiếp cận của chúng ta 
đối với thách thức thế hệ do 
CHND Trung Hoa đề ra tập trung 

vào việc đầu tư vào năng lực nội 
địa của chính chúng ta, điều chỉnh 
nỗ lực của chúng ta với nỗ lực của 
các đồng minh và đối tác và cạnh 
tranh với CHND Trung Hoa ở 

những chỗ có lợi ích và giá trị 
khác nhau,” ông Bass nói.

Đề xuất ngân sách của Tổng 
thống Biden đã vấp phải sự phản 
đối gay gắt từ các nhà lập pháp 

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

Triều Tiên phóng tên lửa 

từ tàu ngầm sau khi Mỹ-Hàn tập trận chung

Anh mới công bố chi tiết về 
dự luật mới, theo đó cấm nhập 
cảnh đối với những người xin tị 

nạn đến nước này trên những 
chiếc thuyền nhỏ qua eo biển 
Manche, theo Reuters.

Hãng tin này dẫn lời một số 
tổ chức từ thiện cho rằng đề xuất 
này có thể không thực tế và hình 
sự hóa những nỗ lực của hàng 

nghìn người tị nạn chân chính.
Thủ tướng Rishi Sunak đã 

coi việc ngăn chặn những chiếc 

thuyền đến Anh trái phép là 1 
trong 5 ưu tiên chính của ông sau 
khi số lượng người di cư đến bờ 
biển phía nam nước Anh tăng vọt 
lên hơn 45.000 vào năm ngoái, 
tăng 500% trong hai năm qua, 
theo Reuters.

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)

(tiếp trang 5-A)(tiếp trang 5-A)
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Trụ sở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC).

Điện Kremlin: Giờ đây, các mục tiêu 

ở Ukraine chỉ có thể đạt được bằng quân sự
Kế hoạch ngân sách Mỹ 

dành hàng tỷ đô chống lại Trung Quốc

Ke Huy Quan giành tượng vàng 

Oscar ‘truyền cảm hứng’ cho người gốc Việt

Ke Huy Quan xúc động khi phát biểu nhận giải Oscar cho vai diễn phục xuất sắc nhất tại đêm trao giải ở Los Angeles hôm 12/3. Tên lửa được phóng lên từ tàu ngầm của Bắc Triều Tiên

Anh công bố dự luật mới 

về di dân tới nước này trái phép
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Xe tải giao hàng tại biên giới Myanmar-Trung Quốc

Ngân hàng trung ương Trung Quốc 

cảnh báo Mỹ, phương Tây chớ có ‘đàn áp’

Thủ tướng Anh Rishi Sunak.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov
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PRICEWHOLESALE 

Be a Smart Customer
Come shop with us and save

BIG $$$ in one stop @ a

Flooring 
     & Cabinets

Shaker Cabinets

Raised Panel Cabinets
Laminate Flooring

Spc Flooring

Engineer Wood Flooring
713-973-7800 Office

832-434-4552 Lucy

281-839-5885 Jason 

281-839-5888 Annie 

1075 W. Sam Houston Pkwy N 206, Houston, TX 77043 

maxwellflooring@yahoo.com 

www.maxwellflooring.net 

Call For More Info:

977-2041/1609

DÒCH VUÏ ÑÖA ÑOÙN
Nhaän ñöa / ñoùn Khaùch ñi moïi nôi nhö

979-2040/1608

Giaù caû phaûi chaêng

Xin goïi laáy heïn: Jimmy Phaïm 832-423-4806

Phi Tröôøng - Baùc Só - Thi Quoác Tòch

Theû Xanh - Ñi Chôï  v.. v..

Coù Xe Pick Up Truck

Xe 5 vaø 7 choã ngoài

981-2040/1608

Chuyên Lắp Ráp & Sửa Chữa:
- Máy lạnh, máy sưởi

- Kho lạnh, tủ lạnh cơ sở thương mại

- Walk in Cooler and Freezer

bb-AIR
Commercial and Residental

832.495.5139
Bbaircondition@yahoo.com

Binh Bui
LIC # TACLB118925C

956-2054/1622

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

Cảm ơn bạn đã là khách hàng trung thành của chúng tôi.
Đến siêu thị Sunwing các bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi tiết kiệm

cho các mặt hàng hải sản tươi sống, thịt tươi và rau quả

5708 S GESSNER RD

HOUSTON TX 77036

        832-380-8885

STORE HOUSE: 9AM-8PM

Noái Mi - Uoán Mi - Tæa Chaân Maøy 

Maribel Cervantes

832-951-2442           
Chaparritaestrada804@gmail.com

6666 Harwin Rd, Suite 206A, Houston, TX 77036

037-2047/1615
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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, bathtub, 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

TIN THEÁ GIÔÙI

2T TRAVEL & SERVICES DU LÒCH VAØ DÒCH VUÏ

14207 State Highway 249 - Ste. B-14. Houston, TX 77086

TEL: 281-445-0014

µ Bảo lãnh thân nhân qua mỹ, định cư hay du lịch
µ Xin thẻ xanh, giấy đi làm, giấy thông hành
µ Xin nhập quốc tịch Mỹ
µ Xin quốc tịch Mỹ cho người bệnh hay già yếu

TRỢ CẤP AN NINH XÃ HỘI

µ Medicaid, Medicare, Food Stamp, CHIP
µ SSI & SSA - Trợ cấp tiền bệnh, tiền về hưu

BẢO HIỂM OBAMACARE KHAI THUẾ CÁ NHÂN

Giờ làm việc : 
Thứ Hai - Thứ Sáu: 9AM - 6PM 

Thứ Bảy: 10AM - 2PM

DI TRÚ & NHẬP TỊCH

µ Vé máy bay. Visa, Hộ Chiếu Việt Nam
µ Công hàm độc thân, Hợp pháp hóa, Ủy quyền

001-2042/1610

LNC Appliance Service
Ÿ 7 Naêm kyõ thuaät vieân uûy quyeàn cuûa Samsung

Ÿ 4 Naêm dòch vuï ñoäc laäp thieát bò LNC

² Goïi cho chuùng toâi neáu thieát bò gaëp söï coá nhö: 

² Khoâng chaïy

² Khoâng söôûi

² Khoâng thoaùt nöôùc

² Xì nöôùc  

² Beå hoaëc Hö hoûng

² Tieáng oàn cao ...

Thöông Hieäu: Samsung, LG, Whirlpool, GE, Kenmore, Maytag

Thieát Bò: Washer, Dryer, Refrigerator, Dishwasher, Cook Top, Microwave

Chuyeân:

995-2042/1610

Goïi: 832-873-6308
Text or Email: LNCapplianceservice@gmail.com

Dòch vuï ñaëc bieät cho Washer, Dryer chæ vôùi $75 + Phuï Tuøng (neáu caàn thieát)

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

038-2047/1615

Tổng thống Hàn Quốc chỉ thị 
tìm dự án mới hợp tác với Nhật Bản

(VN+) - Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo 
khẳng định sẽ tìm kiếm và xác định các dự án trao đổi và 
hợp tác trong từng lĩnh vực nhằm giúp phát triển quan hệ 
hướng tới tương lai giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ngày 13/3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol 
đã chỉ thị các bộ, ngành tìm kiếm các dự án mới nhằm thúc 
đẩy Hàn Quốc và Nhật Bản hợp tác và xây dựng quan hệ 
hướng tới tương lai.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp giữa Tổng 
thống Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Han Duck-soo cùng 
ngày, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Lee Do-
woon nêu rõ ông Yoon Suk-yeol đã yêu cầu từng bộ, ngành 
tìm kiếm và theo đuổi các dự án hợp tác ở từng lĩnh vực để 
xây dựng quan hệ hướng tới tương lai giữa Hàn Quốc và 
Nhật Bản.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol phát biểu tại 
cuộc họp nội các ở thủ đô Seoul

Thủ tướng Han Duck-soo khẳng định sẽ tìm kiếm 
và xác định các dự án trao đổi và hợp tác trong từng lĩnh 
vực nhằm giúp phát triển quan hệ mới giữa hai nước.

Tổng thống Yoon Suk-yeol đưa ra chỉ đạo trên vài 
ngày trước khi có chuyến thăm Nhật Bản trong 2 ngày 16 
và 17/3 tới và gặp Thủ tướng nước chủ nhà Fumio Kishida. 
Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Sung-han dự kiến 
tổ chức cuộc họp báo trong ngày 14/3 để thông tin chi tiết 
về kế hoạch này.

Chuyến thăm diễn ra sau khi Hàn Quốc đề xuất 
phương án bồi thường cho các nạn nhân lao động cưỡng 
bức thời chiến thông qua một quỹ công được các doanh 
nghiệp Hàn Quốc quyên góp, thay vì trực tiếp từ các công 
ty Nhật Bản liên quan.

Tuy nhiên, cùng ngày 13/3, đảng Dân chủ đối lập 
chính của Hàn Quốc đã đơn phương thông qua một nghị 
quyết kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc lập tức rút lại đề xuất 
trên, đồng thời yêu cầu phía Chính phủ Nhật Bản và các 
công ty liên quan phải xin lỗi và bồi thường cho các nạn 
nhân.

Anh: Lực lượng bác sĩ trẻ đình 
công phản đối chính sách lương 
bổng

(VN+) - Cuộc đình công của các bác sĩ trẻ diễn ra 
sau cuộc tuần hành của lực lượng y tá, nhân viên y tế và 
người lao động thuộc nhiều lĩnh vực cũng đòi tăng lương 
để ứng với “bão giá” trong thời lạm phát.

Hàng nghìn bác sĩ trẻ mới vào nghề tại Anh ngày 
13/3 đã đổ xuống đường tuần hành trong cuộc đình công 
kéo dài 3 ngày để phản đối chính sách lương bổng.

Cuộc đình công này dự báo sẽ làm gián đoạn dịch 
vụ khám chữa và chăm sóc bệnh nhân.

Đây là cuộc đình công và tuần hành mới nhất liên 
quan đến lực lượng lao động thuộc Cơ quan y tế công 
(NHS) của Anh sau các cuộc tuần hành của lực lượng y tá, 
nhân viên y tế và người lao động thuộc nhiều lĩnh vực khác 
của nước này hồi đầu tháng 2 cũng đòi tăng lương để ứng 
phó với “bão giá” trong thời kỳ lạm phát tăng cao.

Tại Anh, lực lượng ĩ trẻ mới vào nghề chiếm gần 
50% nhân lực của ngành y tế. Thường họ làm việc dưới sự 
hướng dẫn của các bác sĩ lâu năm để tích lũy thêm kinh 

nghiệm.
Hiệp hội Y khoa Anh (BMA) - đơn vị bảo vệ quyền 

lợi của nhân viên y tế, cho biết mức lương khởi điểm của 
các bác sĩ trẻ mới vào nghề có thể thấp tới 14,09 bảng 
Anh/giờ (tương đương 17,04 USD/giờ), ít hơn 1 xu so với 
mức lương cao nhất của một nhân viên pha chế tại chuỗi cà 
phê của Anh Pret A Manger.

Bộ trưởng Y tế Anh Steve Barclay ngày 10/3 đã 
mời BMA tiến hành đàm phán chính thức.

Chính quyền của Thủ tướng Rishi Sunak đang chịu 
nhiều áp lực để phải chấm dứt cuộc tuần hành của nhân 
viên y tế đang làm gián đoạn dịch vụ khám chữa bệnh vốn 
vẫn quá tải sau dịch COVID-19.

Không chỉ ngành y tế, hàng trăm nghìn người làm 
việc trong lĩnh vực công của Anh cũng đã tham gia làn 
sóng đình công tại nước này trong bối cảnh chính phủ dự 
kiến công bố một số kế hoạch ngân sách trong ngày 14/3. 

Tân Tổng thống Séc thăm Slovakia 
nhằm tăng cường quan hệ hợp tác

(VN+) - Tổng thống Séc và người đồng cấp 
Slovakia đã đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước, 
khẳng định hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ 
hợp tác truyền thống trên tất cả các mặt.

Ngày 13/3, tân Tổng thống Cộng hòa Séc Petr 
Pavel đã có chuyến thăm chính thức tới Slovakia.

Đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu 
tiên của Tổng thống Pavel kể từ khi ông lên nắm quyền vào 
ngày 9/3 vừa qua.

Tổng thống Cộng hòa Séc Petr Pavel (phải) và 
người đồng cấp Slovakia Zuzana Caputova

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Pavel 
đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Slovakia Zuzana 
Caputova.

Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã đánh giá cao mối 
quan hệ tốt đẹp giữa Cộng hòa Séc và Slovakia, đồng thời 
khẳng định hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ 
hợp tác truyền thống trên tất cả các mặt, kể cả ở cấp độ 
song phương lẫn trong khuôn khổ Nhóm Visegrad (gồm 
Séc, Ba Lan, Slovakia và Hungary), hay các tổ chức quốc 
tế mà hai nước là thành viên như Liên minh châu Âu (EU) 
và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Dự kiến Tổng thống Pavel sẽ có cuộc hội đàm 
chính thức với quyền Thủ tướng Slovakia Eduard Heger 
và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia, tức Hạ viện, Slovakia 
Boris Kollar để thảo luận về các vấn đề hợp tác song 
phương.

Chuyến thăm trên là sự nối tiếp một truyền thống 
mà Cộng hòa Séc và Slovakia duy trì suốt 30 năm qua, kể 
từ khi hai quốc gia láng giềng thân thiết tách ra khỏi Liên 
bang Tiệp Khắc, theo đó tổng thống quốc gia này sẽ thực 
hiện các chuyến thăm chính thức đầu tiên và cuối cùng tới 
quốc gia kia.

Trên thực tế, tân Tổng thống Pavel cũng có mối 
quan hệ thân thiết với người đồng cấp Caputova. 

WHO: Tìm ra nguồn gốc của 
COVID-19 là “yêu cầu đạo đức và 
mệnh lệnh khoa học”

(VTV) - Ngày 12/3, Tổng Giám đốc WHO Tedros 
Ghebreyesus tuyên bố, việc tìm ra nguồn gốc đại dịch 
COVID-19 là yêu cầu mang tính đạo đức và phải kiểm tra 
mọi giả thuyết.

Trong một bài đăng trên trang Twitter cá nhân, 
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Adhanom 
Ghebreyesus nhấn mạnh, tìm hiểu nguồn gốc của đại dịch 
COVID-19 và khám phá tất cả các giả thuyết vẫn là “một 
mệnh lệnh khoa học”, qua đó giúp ngăn chặn dịch tái bùng 
phát trong tương lai và là “một yêu cầu về đạo đức” vì lợi 
ích của hàng triệu người đã thiệt mạng, cũng như những 
người đang phải chịu tác động của COVID-19 kéo dài.

Tuyên bố của ông được đưa ra nhân kỷ niệm 3 kể từ 
lần đầu tiên WHO sử dụng từ “đại dịch” để mô tả sự bùng 
phát toàn cầu của COVID-19. Các chính trị gia và chuyên 
gia y tế trong một thông điệp đưa ra vào cuối tuần qua nhấn 
mạnh, trọng tâm hiện nay là ngăn chặn việc lặp lại tiêm 
vaccine không đồng đều.

Tổng Giám đốc W H O Tedros Adhanom 
Ghebreyesus

Báo Wall Street Journal của Mỹ cuối tháng 2 đưa 
tin, Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) đã cung cấp một báo cáo 
tình báo mật, trong đó kết luận rằng đại dịch rất có thể phát 
sinh từ một vụ rò rỉ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, gây áp lực 
buộc WHO phải đưa ra câu trả lời.

Năm 2021, WHO đã thành lập một nhóm cố vấn 
khoa học về các mầm bệnh nguy hiểm nhưng chưa đưa ra 
bất kỳ kết luận nào về nguồn gốc COVID-19. Cụ thể, một 
nhóm chuyên gia WHO đã dành nhiều tuần sinh sống tại 
thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, nơi ghi nhận những 
trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 ở người và báo cáo 
rằng virus có thể đã được lây truyền từ dơi sang người 
thông qua một loài động vật khác, nhưng vẫn cần nghiên 
cứu thêm.

Kể từ đó, WHO đã thành lập một nhóm tư vấn 
khoa học về các mầm bệnh nguy hiểm nhưng vẫn chưa đưa 
ra bất kỳ kết luận nào về cách thức bắt đầu đại dịch 
COVID-19, với lý do các dữ liệu quan trọng đang bị thiếu. 

Anh chi 20 tỷ USD phát triển 
điện hạt nhân và kinh tế trung hòa 
carbon

(VTV) - Anh vừa công bố kế hoạch sử dụng hoàn 
toàn năng lượng sạch trong vòng 20 năm tới. 

Giới chức Anh cho biết, nước này sẽ đầu tư 20 tỷ 
Bảng Anh, tương đương 24 tỷ USD, nhằm phát triển 
nguồn năng lượng hạt nhân và hướng tới một nền kinh tế 
trung hòa carbon.

Khoản ngân sách 20 tỷ Bảng dự kiến được Chính 
phủ Anh đầu tư phần lớn cho phát triển các nhà máy điện 

hạt nhân sử dụng công nghệ lò phản ứng module nhỏ mới. 
Giới chức tài chính Anh cho rằng việc phát triển các dự án 
điện hạt nhân không chỉ góp phần đảm bảo nguồn cung 
năng lượng cho nền kinh tế mà còn có thể tạo ra thêm 
50.000 việc làm mới.

Theo dự kiến, chi tiết gói ngân sách đầu tư phát 
triển điện hạt nhân sẽ có trong báo cáo ngân sách của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính Anh được công bố trong ngày 15/3.

Cam kết phát triển và sử dụng điện hạt nhân được 
Chính phủ Anh coi là công cụ thiết yếu để tránh lặp lại tình 
trạng hóa đơn năng lượng tăng vọt mà hàng triệu người 
Anh phải gánh chịu do khủng hoảng năng lượng sau khi 
cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Tuần trước, Vương quốc Anh đã ký một thỏa thuận 
hợp tác năng lượng mới với Pháp, tập trung vào tham vọng 
chung của hai nước là mở rộng sự phát triển các dự án điện 
hạt nhân. Anh được cho là đang lên kế hoạch phân loại 
điện hạt nhân là một dạng năng lượng xanh và cho phép 
thu hút các khoản đầu tư từ khu vực tư nhân đối với lĩnh 
vực này.

Trong bối cảnh vừa phải đảm bảo nguồn cung năng 
lượng cho nền kinh tế, đồng thời hướng tới mục tiêu trung 
hòa carbon vào năm 2050, một phần gói ngân sách sẽ được 
Chính phủ Anh đầu tư để tách 20 - 30 triệu tấn CO mỗi 2 

năm vào năm 2030 và lưu giữ lượng khí này dưới lòng đất. 
Đây là lượng CO sinh ra trong các quy trình công nghiệp, 2 

tương đương khí thải từ 10 - 15 triệu ô tô. 
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Với thỏa thuận Saudi - Iran, Trung 
Quốc đe dọa ảnh hưởng của Mỹ?

(ZING) - Thỏa thuận khôi phục quan hệ giữa Saudi 
Arabia và Iran cho thấy quyền lực ngày càng lớn của 
Trung Quốc tại Trung ông, khu vực ảnh hưởng truyền Đ
thống của Mỹ.

Việc Iran và Saudi Arabia bất ngờ đạt thỏa thuận khôi 
phục quan hệ ngoại giao là diễn biến có tác động lớn tới 
cục diện ở Trung Đông. Thỏa thuận này mở ra cơ hội giải 
quyết chương trình hạt nhân Iran, cũng như tìm ra giải 
pháp cho cuộc nội chiến ở Yemen.

Tuy vậy, Washington có lý do để đặc biệt lo ngại, đó là 
Trung Quốc đóng vai trung gian giúp hai đối thủ truyền 
kiếp xích lại gần nhau tại khu vực mà từ lâu Mỹ đã duy trì 
ảnh hưởng.

Giới chức Saudi, Trung Quốc, Iran công bố thỏa 
thuận bình thường hóa quan hệ hôm 10/3 

Cục diện Trung Đông thay đổi
Thỏa thuận bình thường hóa quan hệ được công bố 

hôm 10/3 sau 4 ngày quan chức Saudi và Iran thảo luận kín 
tại Bắc Kinh, theo Reuters.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng 
John Kirby cho hay dù Washington không trực tiếp can dự 
tiến trình thảo luận, giới chức Saudi luôn cập nhật cho Mỹ 
về diễn biến đàm phán.

“Chúng tôi ủng hộ mọi nỗ lực giảm căng thẳng ở khu 
vực”, ông Kirby nói.

Ông Kirby cho biết Nhà Trắng tin rằng các áp tực 
trong và ngoài nước, bao gồm việc Saudi ngăn chặn hiệu 
quả các mối đe dọa từ Iran và các tổ chức ủy nhiệm, đã góp 
phần buộc Tehran phải ngồi vào bàn đàm phán.

Phát biểu của quan chức Nhà Trắng được các chuyên 
gia nhận định là nỗ lực hạ thấp vai trò của Trung Quốc 
trong tiến trình đàm phán giữa Iran và Saudi.

Tuy nhiên, cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề 
Trung Cận Đông Jeffrey Feltman tin rằng vai trò của 
Trung Quốc là khía cạnh đáng chú ý nhất trong thỏa thuận 
vừa đạt được giữa Riyadh và Tehran.

“Thỏa thuận này sẽ được diễn giải như gáo nước lạnh 
với chính quyền Tổng thống Joe Biden, bằng chứng cho 
quyền lực ngày càng gia tăng của Trung Quốc”, ông 
Feltman nhận định.

Suốt hai năm qua, chính quyền Tổng thống Joe Biden 
tìm nhiều cách nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân 
JCPOA 2015 với Iran mà trước đó Tổng thống Donald 
Trump đã hủy bỏ. Các nỗ lực này trở nên phức tạp hơn do 
các cuộc biểu tình tại Iran cũng như xung đột ở Ukraine.

Thỏa thuận bình thường hóa quan hệ Saudi - Iran mở 
ra con đường cho phép Washington nối lại đàm phán với 
Iran về vấn đề hạt nhân, có thể thông qua sự thúc đẩy của 
Riyadh.

“Saudi quan ngại sâu sắc về chương trình hạt nhân của 
Iran. Nếu chương mới giữa Saudi và Iran là thực chất, hai 
bên sẽ phải giải quyết những quan ngại về hạt nhân, nếu 
không, đây sẽ chỉ là diễn biến hình thức”, Brian Katulis, 
chuyên gia Viện nghiên cứu Trung Đông, nói.

Thỏa thuận ngày 10/3 cũng đưa tới kỳ vọng cho nền 
hòa bình lâu dài ở Yemen. Nội chiến Yemen từ 2014 được 
coi là cuộc chiến ủy nhiệm giữa quân đội chính phủ được 
Saudi ủng hộ và phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn.

Từ sau khi lên nắm quyền, Tổng thống Biden nhiều 
lần hối thúc Riyadh cần sớm chấm dứt nội chiến ở Yemen 
do các thảm họa nhân đạo mà cuộc chiến gây ra cho người 
dân nước này.

Các bên tại Yemen đạt thỏa thuận ngừng bắn do Liên 
Hợp Quốc bảo trợ tháng 4/2022. Dù thỏa thuận đã hết hạn 
vào tháng 10/2022, các bên nhìn chung vẫn tiếp tục tuân 
thủ cam kết ngừng bắn.

“Iran sẽ không chấp nhận bình thường hóa quan hệ 
nếu không đạt được điều gì đó, dù là vấn đề Yemen hay 
những lợi ích khó tưởng tượng hơn”, Gerald Fierestein, 
cựu Đại sứ Mỹ tại Yemen, nói.

Nhân tố Trung Quốc
Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự 

Trung ương Trung Quốc Vương Nghị miêu tả thỏa thuận 
đạt được hôm 10/3 là “chiến thắng cho hòa bình”, Bộ 

Ngoại giao Trung Quốc cho biết, theo Financial Times.
Sự tham gia của Trung Quốc với vai trò trung gian 

trong quá trình bình thường hóa quan hệ là tín hiệu đáng 
chú ý với Washington, theo ông Daniel Russel, cựu Trợ lý 
Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á dưới thời Barack 
Obama.

Ông Russel cho rằng Trung Quốc hiếm khi ra mặt 
đóng vai trung gian hòa giải trong thỏa thuận ngoại giao 
mà nước này không trực tiếp là thành viên.

“Câu hỏi đặt ra liệu đây có phải là những gì sẽ diễn ra 
trong tương lai? Trung Quốc có thể trung gian hòa giải 
Nga và Ukraine khi ông Tập Cận Bình đến Moscow?”, 
ông Russel nói.

Mark Dubowitz, Giám đốc điều hành tổ chức nghiên 
cứu chính sách Foundation for Defense of Democracies, 
cho rằng việc Iran và Saudi khôi phục quan hệ dưới sự 
trung gian của Trung Quốc là thất bại toàn diện cho Mỹ. 
Diễn biến này cũng cho thấy Riyadh thiếu lòng tin ở 
Washington, đồng thời Bắc Kinh đang trở thành thế lực 
chính trị mới ở Trung Đông.

Naysan Rafati, chuyên gia tổ chức nghiên cứu 
International Crisis Group, cho rằng rất khó để nói Mỹ sẽ 
hưởng lợi từ sự can dự của Bắc Kinh vào thỏa thuận bình 
thường hóa quan hệ.

“Vấn đề ở chỗ tại thời điểm Washington và phương 
Tây đang gia tăng sức ép lên Iran, Tehran tin rằng họ có thể 
phá thế bao vây cô lập nhờ sự che chở của Trung Quốc, 
một cường quốc lớn của thế giới”, ông Rafati nói.

Can dự của Trung Quốc trong thỏa thuận bình thường 
hóa quan hệ đã dấy lên sự hoài nghi từ Washington. Chủ 
tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Michael McCaul chỉ trích 
Trung Quốc không phải là bên trung gian có thể tin cậy cho 
các thỏa thuận hòa bình.

“Họ không phải đối tác có trách nhiệm và không đáng 
tin để đóng vai trò người trung gian công bằng, không 
thiên vị”, Hạ nghị sĩ McCaul nói.

Tuy vậy, nếu có thể giảm căng thẳng ở khu vực, thỏa 
thuận 10/3 cuối cùng sẽ mang lại lợi ích lớn cho 
Washington, trong bối cảnh Mỹ đang bận rộn hỗ trợ 
Ukraine và triển khai chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình 
Dương nhằm kiềm chế Trung Quốc, theo New York 
Times.

“Thực tế là Trung Đông ổn định hơn, Saudi và Iran 
không đe dọa lẫn nhau, cũng mang lại lợi ích cho Mỹ”, 
Trita Parsi, Phó chủ tịch Viện nghiên cứu Quincy, nhận 
định.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Kirby bác 
bỏ quan điểm Trung Quốc đang lấp đầy khoảng trống mà 
Mỹ để lại ở Trung Đông. Ông Kirby cũng khẳng định 
Washington sẽ theo dõi sát các hành động của Bắc Kinh ở 
Trung Đông cũng như các địa bàn khác.

“Chúng ta biết về ảnh hưởng của Trung Quốc ở Trung 
Đông, châu Phi, Mỹ Latin. Chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục 
theo dõi các nỗ lực gia tăng ảnh hưởng và chỗ đứng của 
Trung Quốc trên khắp thế giới”, ông Kirby nói.

Theo ông Jon Alterman, chuyên gia viện nghiên cứu 
CSIS, sự tham gia của Trung Quốc trong quan hệ Saudi - 
Iran củng cố thêm ấn tượng rằng quyền lực và ảnh hưởng 
của Bắc Kinh đang gia tăng, trong khi hiện diện của Mỹ 
trên trường quốc tế có dấu hiệu suy giảm.

“Bắc Kinh đang gửi đi thông điệp rằng dù Mỹ là 
cường quốc quân sự vượt trội ở vùng Vịnh, hiện diện ngoại 
giao của Trung Quốc đang ngày càng mạnh mẽ hơn”, ông 
Alterman nói. 

Hungary phản đối việc EU cắt đứt 
hợp tác với Trung Quốc

(SOHA) - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại 
Hungary Peter Szijjarto ngày 10/3 cho biết, Hungary kiên 
quyết phản đối việc “cắt đứt” sự hợp tác kinh tế của Liên 
minh châu Âu với Trung Quốc trong một động thái nhằm 
bỏ qua thực tế kinh tế bằng những cân nhắc chính trị, và 
thay vào đó kêu gọi định hình các mối quan hệ cùng có lợi.

Phát biểu sau cuộc họp không chính thức của các Bộ 
trưởng thương mại EU tại Stockholm, Bộ trưởng Szijjarto 
cho rằng, châu Âu đã trở thành một trong những bên thua 
cuộc trong xu hướng kinh tế của những năm qua, cũng như 
vào thời điểm “một kỷ nguyên mới sắp hình thành”.

Theo ông Szijjarto, các nhà sản xuất ô tô điện của 
phương Tây, một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế thế 
giới, đã trở nên phụ thuộc vào các công ty phương Đông. 
Bởi trong số 10 nhà sản xuất pin lớn nhất thế giới, có 7 nhà 
sản xuất Trung Quốc và 3 nhà sản xuất Hàn Quốc. Trong 
khi đó, các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga trong 
cuộc xung đột với Ukraine đã được chứng minh là có hại 
cho nền kinh tế của khối hơn là cho Nga.

Ông Szijjarto cũng cho rằng, Mỹ đang lợi dụng tình 
hình để thu hút đầu tư từ EU. Trong khi châu Âu đang ở 
trong tình trạng không tốt, một số người trong và ngoài EU 
đang cố gắng truyền cảm hứng cho Hungary về một quyết 

định tự hủy hoại khác đó là cắt đứt quan hệ kinh tế giữa 
châu Âu và Trung Quốc. Đây là có thể sẽ là một sai lầm 
chết người. Bởi khối lượng thương mại giữa EU và Trung 
Quốc ở mức 856 tỷ euro vào năm ngoái và EU sẽ “thua 
cuộc” nếu ngừng thương mại.

Ông Szijjarto lưu ý, thị phần của Hungary trong khối 
lượng đó là 1,4% vào năm ngoái. Do đó, nếu ai đó quyết 
định cắt đứt các mối quan hệ kinh tế này, nó sẽ giáng một 
đòn mạnh vào lĩnh vực then chốt của châu Âu, đó là sản 
xuất ô tô. Khi đó Hungary sẽ bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề 
vì đây là điểm gặp gỡ quan trọng của các nhà sản xuất ô tô 
phương Tây và các nhà sản xuất pin phương Đông.

Liên quan đến vấn đề Ukraine, ông Szijjarto cho biết, 
Hungary đã phát động hành động nhân đạo lớn nhất trong 
lịch sử của mình để hỗ trợ những người tị nạn Ucraina. Tuy 
nhiên, một số loại ngũ cốc của Ukraine ban đầu dành cho 
các khu vực khó khăn ở châu Phi và châu Á thường được 
đưa đến các thị trường Trung Âu đã gây ra sự xáo trộn khó 
giải quyết.

Ngoài ra, ông Szijjarto cũng kêu gọi Ukraine ngừng 
trừng phạt các công ty châu Âu không vi phạm quy tắc nào 
nhưng miễn cưỡng rút khỏi thị trường Nga, như họ đã làm 
với một số công ty dược phẩm Hungary và mong EU thực 
hiện các bước về vấn đề này. 

Dấu hiệu tan băng trong căng 
thẳng thương mại Mỹ - EU

(SOHA) - Mỹ và EU cam kết hợp tác khi cả hai bên 
hướng đến sự bùng nổ về sử dụng xe điện và các lĩnh vực 
xanh khác.

Theo hãng tin Reuters ngày 11/3, Tổng thống Mỹ Joe 
Biden và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen 
đã công bố đạt được sự tiến triển trong việc xoa dịu tranh 
chấp thương mại xuyên Đại Tây Dương và cam kết tiếp tục 
ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Cụ thể, hai nhà lãnh đạo đã tuyên bố sau cuộc đàm 
phán tại Nhà Trắng rằng sẽ thảo luận về việc cho phép các 
nhà sản xuất khoáng sản quan trọng của EU tiếp cận thị 
trường Mỹ theo chương trình đặc biệt nhằm khuyến khích 
các ngành công nghiệp thân thiện với khí hậu.

Hai bên cam kết sẽ phối hợp chung khi cả nền kinh tế 
Mỹ và EU đều hướng đến sự bùng nổ về sử dụng xe điện 
và các lĩnh vực xanh khác.

Tuyên bố chung cũng chỉ ra rằng ông Biden và bà 
Leyen đã đạt được tiến bộ với thỏa thuận bắt đầu đàm phán 
về việc miễn trừ cho các nhà sản xuất châu Âu đang tìm 
cách xuất khẩu các khoáng chất quan trọng cho pin xe 
điện.

Tuyên bố nêu rõ “cả hai bên sẽ thực hiện các bước để 
tránh bất kỳ sự gián đoạn nào trong dòng chảy đầu tư và 
thương mại xuyên Đại Tây Dương có thể phát sinh từ các 
ưu đãi tương ứng riêng của họ”.

Bên cạnh đó, trong cuộc gặp, ông Biden nói với bà 
Leyen rằng liên minh hỗ trợ Ukraine đã đánh dấu “một kỷ 
nguyên mới”. Và trong tuyên bố chung sau đó, họ cho biết 
“Tổng thống Nga Vladimir Putin nghĩ rằng sẽ chia rẽ 
chúng tôi, nhưng chúng tôi đoàn kết hơn bao giờ hết. 
Chúng tôi sát cánh cùng nhau trong sự ủng hộ vững chắc 
đối với Ukraine trong thời gian dài nhất”.

Tuy nhiên, căng thẳng đang bùng lên ở châu Âu liên 
quan đến Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) mang tính bước 
ngoặt của chính quyền Biden, với một khoản chi tiêu lớn 
của chính phủ Mỹ nhằm ủng hộ ngành sản xuất công nghệ 
thân thiện với khí hậu của Washington.

Trong bối cảnh EU cảnh báo rằng chính sách “sản 
xuất tại Mỹ” của các khoản trợ cấp sẽ gây tổn hại cho 
ngành năng lượng và ô tô của châu Âu, EU đang thực hiện 
các biện pháp khuyến khích của riêng mình, chẳng hạn 
như Kế hoạch Công nghiệp Thỏa thuận Xanh, để thúc đẩy 
lĩnh vực mới nổi.

Một lĩnh vực khó khăn khác là làm thế nào để đối phó 
với các chính sách ngoại giao và thương mại ngày càng 
quyết đoán của Trung Quốc. Nhà Trắng cho biết “những 
thách thức do Trung Quốc đặt ra là điểm nổi bật trong các 
cuộc đàm phán”.

Washington đã hối thúc các đồng minh châu Âu có lập 
trường cứng rắn hơn với Bắc Kinh - không chỉ về mặt 
ngoại giao mà còn về kinh tế. Tuy nhiên, EU rất muốn 
tránh rạn nứt với Trung Quốc, khiến các đồng minh xuyên 
Đại Tây Dương phần nào bị chia rẽ về các bước tiếp theo.

Elvire Fabry, một nhà phân tích tại Institut Jacques 
Delors, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Paris (Pháp), nói 
với hãng tin AFP rằng cuộc gặp tại Nhà Trắng là cơ hội để 
bà Leyen thể hiện mong muốn của EU được hợp tác với 
Washington, “nhưng không phải ở vị trí của người theo 
sau. đặc biệt là khi nói đến Trung Quốc”.

“Lập trường của EU dựa trên việc muốn duy trì 
đường lối riêng của mình liên quan đến Bắc Kinh”, vị 
chuyên gia trên lưu ý. 



(tiếp trang 1-A)

Kế hoạch ngân sách Mỹ dành hàng tỷ 
đô chống lại Trung Quốc
Đảng Cộng hòa, cho dù các nhà lãnh đạo 
đảng nhìn chung ủng hộ các nỗ lực chống 
lại Trung Quốc.

Đề xuất ngân sách cho năm 2024 bao 
gồm 400 triệu đô la cho một quỹ “chống 
lại các hành vi cụ thể có vấn đề của CHND 
Trung Hoa trên toàn cầu,” theo Bộ Ngoại 
giao Mỹ.

Chính quyền Biden yêu cầu các 
khoản chi tiêu bắt buộc, ngoài khoản tài 
trợ tùy hỷ xưa nay, bao gồm 2 tỷ đô la để hỗ 
trợ các dự án cơ sở hạ tầng và 2 tỷ đô la để 
củng cố các nền kinh tế Ấn Độ Dương-
Thái Bình Dương và hỗ trợ các đối tác đẩy 
lùi Trung Quốc, ông Bass cho biết.

Ông nói ngân sách này cũng bao gồm 
tài trợ để mở rộng sự hiện diện của Hoa Kỳ 
ở Quần đảo Thái Bình Dương, khu vực mà 
Washington đang cạnh tranh với ảnh 
hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc.

Số tiền tài trợ có thể không đáng kể so 
với số tiền lớn của Trung Quốc rót ra nước 
ngoài thông qua sáng kiến cơ sở hạ tầng 
Vành đai và Con đường, nhưng các quan 
chức cho biết những nỗ lực của Hoa Kỳ 
tập trung vào các dự án cơ sở hạ tầng “chất 
lượng cao” và sẽ thu hút đầu tư của khu 
vực tư nhân.

“Chúng ta không tìm so kè với Trung 
Quốc từng đồng đô la, một phần vì bất kỳ 
khoản đầu tư nào của Trung Quốc… đều 
không mang nhiều ý nghĩa thương mại,” 
ông Bass khẳng định.
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Điện Kremlin: Giờ đây, các mục tiêu ở 
Ukraine chỉ có thể đạt được bằng quân 
sự
khỏi “chế độ phát xít mới ở Kyiv”, theo 
cách tuyên truyền của phía Nga.

Ngược lại, Ukraine và phương Tây 
cho rằng đó là một cái cớ vô căn cứ được 
đưa ra để biện minh cho một cuộc chiến 
tranh xâm lược và những nỗ lực của 
Moscow nhằm chiếm giữ nhiều vùng đất 
của Ukraine.

Ông Peskov nói thêm với các phóng 
viên rằng Ukraine sẽ phải chấp nhận "thực 
tế mới" đã xuất hiện kể từ khi Moscow tiến 
hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở 
Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, theo cách 
gọi của Nga.

"Mọi người biết rõ tất cả các yêu sách 
của Moscow. Ai cũng biết rõ hiện trạng và 
thực tế mới. Nếu không tính đến tập hợp 
các vấn đề này, sẽ không thể chuyển tiếp 
sang một giải pháp hòa bình", ông ta nói.

Moscow đã nhiều lần nói rằng 
Ukraine cần phải chấp nhận việc Nga 
tuyên bố sáp nhập 4 khu vực của Ukraine 
mà Nga đã chiếm đóng một phần. Việc này 
bị Kyiv, phương Tây và hầu hết các quốc 
gia tại Liên Hiệp Quốc bác bỏ, coi là bất 
hợp pháp.

Moscow lâu nay đổ lỗi cho Kyiv về 
thất bại trong các cuộc đàm phán để ngừng 
bắn. Đàm phán đã bị đình trệ ngay trong 
những tuần đầu tiên của cuộc xung đột. 
Tổng  thống  Ukra ine  Vo lodymyr 
Zelenskyy nhấn mạnh ông sẽ chỉ cân nhắc 
các giải pháp hòa bình sau khi quân đội 
Nga rời khỏi lãnh thổ Ukraine.

Hai bên mô tả rằng các trận đánh ở 
miền đông Ukraine, bao gồm cả trong và 
xung quanh Bakhmut, là rất tàn khốc vào 
lúc Nga tăng cường chiến dịch mùa đông 
để chiếm thành phố nhỏ Bakhmut.

"Tình hình rất khó khăn, đau thương ở 
miền đông", ông Zelenskiy phát biểu qua 
đường truyền video vào ban đêm. "Chúng 
ta phải tiêu diệt sức mạnh quân sự của kẻ 
thù. Và chúng ta sẽ tiêu diệt chúng", ông 
nói.
(Reuters)

Huy Quan giành tượng vàng Oscar 
‘truyền cảm hứng’ cho người gốc Việt
nghệ sỹ gốc Á nói chung và gốc Việt nói 
riêng.

“Tôi rất xúc động khi thấy Ke Huy 
Quan đoạt giải Oscar vì (tôi) thấy (anh) rất 
xứng đáng,” chị Ysa Le, người đồng sáng 
lập và thành viên ban điều hành Viet Film 
Fest có trụ sở ở California, nói. “Khi lên 
nhận giải, Ke Huy Quan cũng nói ngay 
thân phận của anh là một refugee, một 
người tị nạn, đến Mỹ và đây là một giấc 
mơ Mỹ khi anh cầm được tượng vàng 
Oscar trong tay.”

Trước khi tới Mỹ, Ke Huy Quan và 

gia đình phải ở trong một trại tị nạn Hong 
Kong sau khi rời bỏ Việt Nam. Dù trở 
thành một ngôi sao khi mới 12 tuổi, nhưng 
Ke Huy Quan trong hàng chục năm sau đó 
không có vai diễn lớn nào vì là một diễn 
viên gốc Á.

Chị Ysa, cũng là giám đốc điều hành 
của Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ, cho 
rằng Ke Huy Quan đã phải trải qua “nhiều 
cay đắng cũng như làm việc cật lực cũng 
như rất nhiều hy vọng bị dập tắt” nên nó 
đúng là một giấc mơ như diễn viên này nói 
khi nhận giải đêm 12/3 ở Los Angeles.

“Nó là một giấc mơ đẹp và (tôi) rất là 
mừng cho một tài tử đã rất kiên trì theo 
đuổi đam mê của mình,” chị Ysa nói.

Ke Huy Quan thổ lộ trong những lần 
nhận giải thưởng tiền Oscar rằng anh thậm 
chí đã mất bảo hiểm y tế vì không có việc 
s au  kh i  đóng  xong  “Every th ing 
Everywhere”, bộ phim bị hoãn công chiếu 
hai năm vì đại dịch COVID.

Nói với VOA ngay sau khi He Huy 
Quan làm nên lịch sử khi là người Mỹ gốc 
Việt đầu tiên giành giải Oscar, diễn viên 
Kiều Chinh bày tỏ niềm vui và “chúc 
mừng” anh.

“Mừng vô cùng khi anh cũng là người 
có gốc Việt Nam, đó là một vinh hạnh 
chung và chúc mừng cho sự nghiệp của 
anh,” Kiều Chinh, diễn viên gốc Việt ở Mỹ 
được nhiều người biết tới qua bộ phim 
“Joy Luck Club” (Phúc Lạc Hội), nói.

Ke Huy Quan được sinh ra trong một 
gia đình gốc Hoa ở Sài Gòn và đến Mỹ 
năm 1979. Gia đình anh vượt biển để chốn 
chạy khỏi Việt Nam sau 3 năm có sự hiện 
diện của quân Bắc Việt tại thành phố. 
Trong bài phát biểu khi nhận giải tối 12/3, 
Ke Huy Quan nói rằng cuộc hành trình của 
anh để được “đứng trên sân khấu lớn nhất 
của Hollywood… bắt đầu từ một chiếc 
ghe” và sau đó là “một năm trong trại tị 
nạn”.

Trong hàng chục năm trước khi được 
hai đạo diễn Daniel Kwan và Daniel 
Scheinert tuyển vào vai cho bộ phim 
“Everything Everywhere”, Ke Huy Quan 
làm việc phần lớn sau camera trong vai trò 
trợ lý đạo diễn. Dù tốt nghiệp nghệ thuật 
điện ảnh tại Đại học Los Angeles, nhưng 
Ke Huy Quan, giống như nhiều diễn viên 
gốc Á, phải rất khó khăn để tìm vai diễn.

Tại Hollywood, các diễn viên gốc Á 
thường được xem là phải vật lộn trong 
nghề vì các nhà sản xuất phim cho rằng họ 
“không thể làm phim bán chạy”, theo như 
lời của diễn viên James Hong, 94 tuổi và 
từng đóng cùng huyền thoại Clark Gable 
cách đây 7 thập kỷ.

Nói với VOA trong một cuộc phỏng 
vấn tuần trước, đạo diễn gốc Việt Duc 
Nguyen, người có hơn 20 năm hoạt động 
trong ngành điện ảnh ở Mỹ, cũng cho biết 
diễn viên gốc Á ít có chỗ đứng trong làng 
giải trí đầy cạnh tranh này.

Nhưng với sự phát triển của nền kinh 
tế cùng nhu cầu tăng cao từ khán giả châu 
Á cũng như sự đa dạng hóa nhiều hơn 
trong nền văn hóa và nghệ thuật Mỹ, các 
bộ phim cùng các diễn viên châu Á trong 
những năm gần đây đã “chiếm sóng” màn 
ảnh Hollywood nhiều hơn. “Crazy Rich 
Asians” là một ví dụ khi “gây bão” tại các 
phòng chiếu phim ở Mỹ và nhiều nơi trên 
thế giới.

Bộ phim “Everything Everywhere”, 
ra mắt năm 2022, đã giành được nhiều đề 
cử Oscar nhất trong năm nay, với 11 đề cử, 
và giành chiến thắng 7 trong số đó. Với 
dàn diễn viên chính hầu hết là gốc châu Á, 
như Ke Huy Quan, Michelle Yeoh (Dương 
Tử Quỳnh) hay James Hong, bộ phim 
được ca ngợi về sự sáng tạo và cách làm 
phim cuốn hút, thú vị.

Trong bộ phim này Ke Huy Quan 
đóng vai người chồng của nhân vật do 
Dương Tử Quỳnh thủ vai - khi họ cùng tìm 
cách kết nối lại với cô con gái trong câu 
chuyện đa chiều xuyên không gian và 
xuyên thời gian. Vai diễn này cũng mang 
về cho Dương Tử Quỳnh, diễn viên gốc 
Malaysia, tượng vàng Oscar cho vai nữ 
chính xuất sắc nhất và cũng đưa bà trở 
thành nữ diễn viên gốc Á đầu tiên giành 
giải thưởng này.

Cả đạo diễn Duc Nguyen và Ysa Le 
đều ca ngợi tài năng diễn xuất của Ke Huy 
Quan trong bộ phim này cũng như cảm 
phục sự đam mê theo đuổi nghề diễn của 
anh để thành công dù sau nhiều năm vật 
lộn tìm vai diễn.

Theo chị Ysa, chiến thắng của Ke 
Huy Quan tại Oscar cũng là “chiến thắng 
cho người làm điện ảnh gốc Á”.

“Chiến thắng giải Oscar này của (Ke 
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Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm 
sau khi Mỹ-Hàn tập trận chung
‘Anh hùng 24/8’. Tàu ngầm này trước đó 
đã được sử dụng để phóng tên lửa đạn đạo.

“Cuộc diễn tập này đã xác nhận độ tin 
cậy của hệ thống vũ khí và kiểm tra các 
hoạt động tấn công từ dưới nước lên mặt 
nước của các đơn vị tàu ngầm’ làm thành 
một trong những năng lực răn đe hạt nhân 
của Triều Tiên, KCNA cho biết.

Trong một tuyên bố đến các phóng 
viên chỉ vài phút trước thông báo của Triều 
Tiên, quân đội Hàn Quốc cho biết họ đã 
quan sát vụ phóng tàu ngầm và đang phối 
hợp với Mỹ phân tích các chi tiết.

Triều Tiên trong nhiều năm qua đã 
xây dựng năng lực phóng tàu ngầm, vốn 
về mặt lý thuyết khó phát hiện hơn và có 
thể nâng tầm bắn của kho tên lửa của Triều 
Tiên.

Trong năm qua, Triều Tiên đã phóng 
số lượng tên lửa chưa từng có, bao gồm 
một số vụ phóng khiến giới chức Hàn 
Quốc và Nhật Bản đưa ra cảnh báo trú ẩn 
hay báo động không kích.

Mỹ và Hàn Quốc đã đáp trả bằng cách 
tăng cường các cuộc tập trận quân sự 
chung. Hôm 13/3, hai nước đã bắt đầu 11 
ngày diễn tập lớn, bao gồm cả tập trận thực 
địa lớn nhất trong 5 năm.

Cuộc tập trận sẽ gồm có việc huấn 
luyện chỉ huy mô phỏng trên máy tính, 
được đặt tên là ‘Lá chắn Tự do’. Trong một 
diễn biến riêng rẽ, hai nước đồng minh sẽ 
tổ chức các cuộc tập trận huấn luyện 
chung trên thực địa quy mô lớn, được gọi 
là ‘Lá chắn chiến binh’.

Mặc dù Mỹ và Hàn Quốc nói rằng các 
cuộc tập trận mang tính phòng thủ, Triều 
Tiên coi cuộc tập trận là hành động chuẩn 
bị xâm lược và thường dùng nó làm cơ hội 
để tiến hành trình diễn và thử nghiệm vũ 
khí lớn của mình.

Hôm 12/3, truyền thông nhà nước 
đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong 
Un đã chủ trì một cuộc họp để thảo luận về 
‘các bước đi thực tế quan trọng để sử dụng 
các vũ khí răn đe hiệu quả, mạnh mẽ và 
mang tính tấn công hơn’.

Theo KCNA, cuộc họp của Quân ủy 
Trung ương đã xử lý cách làm sao để đối 
phó với ‘tình hình hiện tại, trong đó các 
hành động khiêu khích chiến tranh của Mỹ 
và Hàn Quốc đang đạt đến lằn ranh đỏ’.
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Ngân hàng trung ương Trung Quốc 
cảnh báo Mỹ, phương Tây chớ có ‘đàn 
áp’
Trung Quốc, ông Tập lại nói về sự cần 
thiết phải “cải thiện hệ thống an ninh quốc 
gia” và “xây dựng quân đội nhân dân 
thành một bức tường thép vĩ đại bảo vệ 
hiệu quả chủ quyền, an ninh và lợi ích phát 
triển quốc gia”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình 
hôm 15/3 nói rằng “những người tiên 
phong” nên chân thành hỗ trợ các quốc gia 
khác trong quá trình phát triển của họ, Tân 
Hoa Xã đưa tin.

“Một người sẽ không được đánh giá 
tốt hơn sau khi thổi tắt đèn của người khác, 
họ cũng sẽ không tiến xa hơn bằng cách 
cản đường người khác”, Tân Hoa xã dẫn 
lời ông Tập nói.

Ông Tập đưa ra nhận xét này trong 
một bài phát biểu quan trọng tại một cuộc 
họp với các chính đảng trên thế giới.

Ông nói thêm rằng để theo đuổi hiện 
đại hóa, Trung Quốc sẽ không đi theo con 
đường cũ là chiếm thuộc địa và cướp bóc, 
cũng không theo con đường “xấu xa” mà 
một số quốc gia đã thực hiện nhằm giành 
quyền bá chủ khi họ trở nên hùng mạnh, 

Anh công bố dự luật mới về di dân tới 
nước này trái phép

Tin cho hay, luật mới đồng nghĩa với 
việc bất kỳ ai đến theo cách này sẽ bị ngăn 
không cho xin tị nạn và bị trục xuất trở về 
quê hương của họ hoặc đến những nước 
được gọi là nước thứ ba an toàn.

Người nhập cư bất hợp pháp từ Việt 
Nam tới Anh lâu nay là một trong các vấn 
đề được coi là gây quan ngại đối với cả 
chính phủ Anh lẫn Việt Nam.

Chị Bùi Ngọc Thúy, thành viên của 
Hội Người Việt ở Vương quốc Anh, cho 
VOA tiếng Việt biết thêm về dự luật mới 
của Anh: “Thủ tướng Anh cũng đã nêu ra 
các biện pháp ngăn chặn hiệu quả, tích cực 
hơn, như đưa ra các bộ luật nghiêm khắc 
hơn với những kẻ buôn bán người, hay là 
có các điều luật khắt khe hơn trong việc 
xin tị nạn, xin nhập cư ở nước Anh”.

“Em nghĩ là các chính phủ, kể cả bên 
Anh và có sự kết hợp ở Việt Nam nữa, thì 
sẽ cố gắng ngăn chặn và truy tố những tội 
phạm này để bảo vệ những người bị tổn 
thương”.

Reuters nhận định rằng sự tức giận 
đối với vấn đề nhập cư đã đóng một vai trò 
quyết định trong nền chính trị Anh trong 
thập kỷ qua, và Đảng Bảo thủ của ông 
Sunak hy vọng rằng bằng cách thực hiện 
đường lối cứng rắn, họ có thể gây dựng lại 
sự ủng hộ dành cho đảng trong bối cảnh 
đảng này khi vẫn kém Công Đảng đối lập 
chính trong các cuộc thăm dò dư luận.

Theo hãng tin Anh, cơ quan tị nạn của 
Liên Hợp Quốc cho biết họ "quan ngại sâu 
sắc" trước đề xuất bị coi là sẽ từ chối 
quyền tị nạn của mọi người "bất kể các 
trường hợp cá nhân chân chính và có tính 
thuyết phục như thế nào".

Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, mới 
đây, ông Andrew Patrick, Đặc phái viên về 
Di cư, Nô lệ hiện đại và Mua bán người 
của Vương quốc Anh, đã có chuyến thăm 
đầu tiên tới Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 
năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 
Vương quốc Anh và Việt Nam, cũng như 
kỷ niệm 5 năm thực hiện Bản ghi nhớ về 
Hợp tác phòng, chống mua bán người giữa 
hai nước.

Chị Bùi Ngọc Thúy nói với VOA 
tiếng Việt về tác động có thể có của các dự 
luật và chính sách đối với vấn đề người 
nhập cư trái phép Việt Nam vào Anh: 
“Chính phủ Anh thì người ta có các biện 
pháp như là thay đổi luật, hay có những 
biện pháp truy tố, đưa ra luật nhập cư khó 
hơn. Còn chính phủ Việt Nam thì ví dụ như 
cải thiện đời sống cho nhân dân, hoặc nâng 
cao kiến thức, trình độ cho người ta. Các 
biện pháp đấy nếu mà các chính phủ thúc 
đẩy hoặc ưu tiên được thì em nghĩ sẽ hạn 
chế được [người nhập cư trái phép Việt 
Nam]”.

Chính phủ Anh cho biết trên trang đầu 
tiên của dự thảo luật rằng nó có thể không 
tương thích với các nghĩa vụ của Anh theo 
Công ước Châu Âu về Nhân quyền, có 
nghĩa là nó có thể phải đối mặt với những 
thách thức pháp lý nếu được thông qua 
thành luật, theo Reuters.

Ông Sunak cho biết ông sẽ làm "bất 
cứ điều gì cần thiết" để ngăn chặn những 
chiếc thuyền nhỏ và sẵn sàng chống lại 
mọi thách thức pháp lý.

"Chúng tôi sẵn sàng tranh đấu, tôi có 
lẽ không đứng ở đây nếu chúng tôi đã 
không [tranh đấu] - nhưng chúng tôi thực 
sự tự tin rằng chúng tôi sẽ giành chiến 
thắng", ông Sunak nói trong một cuộc họp 
báo, theo Reuters.

Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman 
cho biết rằng luật này sẽ cho phép giam 
giữ những người di cư mà không cần bảo 
lãnh cho đến khi họ có thể bị trục xuất, và 
những người vào Anh bất hợp pháp sẽ 
không còn có thể sử dụng luật chống chế 
độ nô lệ để cố gắng ngăn chặn việc trục 
xuất.
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vẫn theo Tân Hoa Xã.
Hồi tuần trước, Trung Quốc công bố 

cải cách chính phủ sâu rộng, bao gồm cả 
việc thành lập một cơ quan quản lý tài 
chính mới sẽ tiếp quản một số chức năng 
giám sát từ PBOC.

PBOC nhắc lại rằng họ sẽ đẩy mạnh 
cấp vốn cho các doanh nghiệp tư nhân, 
siêu nhỏ và nhỏ và sẽ hỗ trợ nhu cầu hợp lý 
của các công ty tư nhân về huy động tài 
chính qua trái phiếu.

Trong những năm gần đây, chính phủ 
Trung Quốc đã tìm cách siết lại các doanh 
nghiệp tư nhân, bằng cách mua cổ phần 
trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước 
hoặc đưa các quan chức vào trong các 
công ty lớn.

Huy Quan) làm cho nhiều người cảm thấy 
hứng khởi, nhất là những bạn muốn theo 
đuổi đam mê của mình trong bất cứ lĩnh 
vực nào khi nhìn thấy câu chuyện như 
vậy,” chị Ysa, bản thân cũng là một di dân 
tị nạn tới Pháp trước khi nhập cư vào Mỹ 
đầu thập niên 1980. “Đây là một sự 
khuyến khích rất lớn (cho người gốc Á) và 
hy vọng rằng càng ngày Hollywood càng 
nhận ra rằng có rất nhiều tài năng của 
nhiều sắc dân khác nhau đều có thể chinh 
phục được khác giả ở khắp nơi.”

Cùng nhận định, diễn viên Kiều 
Chinh, hiện cũng mới tham gia một số dự 
án phim ở Mỹ, cho biết bà cũng vui mừng 
khi thấy “ngành điện ảnh ngày càng tiến 
xa.”

“Những người châu Á làm phim đã 
được nằm trong sinh hoạt chung của 
Hollywood, và nhất là Oscar năm nay, 
cuốn phim ‘Everything Everywhere All at 
Once’ được rất nhiều đề cử và xin chúc 
mừng cho ngành điện ảnh của châu Á,” 
Kiều Chinh nói.

(tiếp trang 1-A)
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DỰ	THẢO	THÔNG	BÁO,	KHÔNG	ĐƯỢC	XUẤT	BẢN	CHO	ĐẾN	KHI	ÔNG/BÀ	NHẬN	ĐƯỢC	PHIÊN	
BẢN	CHÍNH	THỨC	VÀ	HƯỚNG	DẪN	TỪ	VĂN	PHÒNG	THƯ	KÝ	TRƯỞNG	CỦA	TCEQ.

ỦY	BAN	CHẤT	LƯỢNG	MÔI	TRƯỜNG	TEXAS

THÔNG	BÁO	VỀ	VIỆC	ÁP	DỤNG	VÀ	QUYẾT	ĐỊNH	SƠ	BỘ	GIẤY	PHÉP	TPDES	CHO	NƯỚC	THẢI	ĐÔ	THỊ
GIA	HẠN

GIẤY	PHÉP	SỐ	WQ0011366001

ÁP	DỤNG	VÀ	QUYẾT	ĐỊNH	SƠ	BỘ.	Quận Cypress Klein Bộ Phận Tiện I�ch, c/o Sanford Kuhl Hagan Kugle Parker Kahn LLP, 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 Gây O�  Nhie�m Texas (TPDES). WQ0011366001 cho phép xả 
nước thải sinh hoạt đã qua xử lý với lưu lượng trung bıǹh hàng ngày không vượt quá 700,000 gallon mo� i ngày. TCEQ đã nhận được đơn đăng ký này vào ngày 8 tháng 6 năm 
2022.

Cơ sở này tọa lạc tại 15705 North Green�ield Drive, Spring, thuộc Quận Harris, Texas 77379. Nước thải đã qua xử lý được xả vào Cypress Creek ở Đoạn so�  1009 của lưu vực sông 
San Jacinto. Các mục đıćh sử dụng được chı ̉điṇh cho Phân đoạn so�  1009 là giải trı ́tie�p xúc chıńh, ca�p nước công cộng và sử dụng sinh vật dưới nước cao. Ta� t cả các quye� t điṇh là sơ 
bộ và có the�  được xem xét và/hoặc sửa đo� i bo�  sung. Liên ke� t này đe�n bản đo�  điện tử ve�  vi ̣trı ́chung của trang web hoặc cơ sở được cung ca�p như một phép lic̣h sự công cộng và 
không phải là một pha�n của ứng dụng hoặc thông báo. Đe�  bie� t vi ̣trı ́chıńh xác, hãy tham khảo trang web. 
https://tceq.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=db5bac44afbc468bbddd360f8168250f& marker=-95.508888%2C30.0125&level=12

Giám đo� c đie�u hành TCEQ đã hoàn thành việc xem xét kỹ thuật đơn đăng ký và chua�n bi ̣một dự thảo gia�y phép. Dự thảo gia�y phép, ne�u được cha�p thuận, sẽ thie� t lập các đie�u kiện 
theo đó cơ sở phải hoạt động. Giám đo� c đie�u hành đã đưa ra quye� t điṇh sơ bộ ra�ng gia�y phép này, ne�u được ca�p, đáp ứng ta� t cả các yêu ca�u luật điṇh và quy điṇh. Đơn xin gia�y 
phép, quye� t điṇh sơ bộ của Giám đo� c Đie�u hành và dự thảo gia�y phép có sa�n đe�  xem và sao chép tại Thư viện Chi nhánh Barbara Bush, 6817 Cypresswood Drive, Spring, Texas.

THÔNG	BÁO	NGÔN	NGỮ	THAY	THẾ.	Thông báo ba�ng ngôn ngữ thay the�  ba�ng tie�ng Tây Ban Nha có sa�n tại https://www.tceq.texas.gov/permitting/wastewater/plain-language-
summaries-and-public- www.tceq.texas.gov/permitting/wastewater/plain-language-summaries- notices https://. El aviso de idioma alternativo en español está disponible en 
and-public-notices.

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 to�  chức một cuộc họp côngchúng 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	ÁN	GÂY	TRANH	CÃI.	Sau thời hạn gửi ý kie�n công chúng, 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 
cho ta� t cả các ý kie�n có liên quan và tài liệu, hoặc ý kie�n công chúng quan trọng. Trừ khi đơn đăng ký được giới thiệu trực tie�p cho một phiên đie�u tra�n vụ án gây tranh cãi, phản 
ho� i nhận xét sẽ được gửi qua đường bưu điện cho ta� t cả những người đã gửi nhận xét công khai và cho những người có trong danh sách gửi thư cho đơn đăng ký này. Ne�u nhận 
được ý kie�n, việc gửi thư cũng sẽ cung ca�p hướng da�n đe�  yêu ca�u một phiên đie�u tra�n vụ án gây tranh cãi hoặc xem xét lại quye� t điṇh của Giám đo� c đie�u hành. Một phiên đie�u tra�n 
vụ án gây tranh cãi là một thủ tục pháp lý tương tự như một phiên tòa dân sự tại tòa án quận của tie�u bang.

ĐỂ	YÊU	CẦU	MỘT	PHIÊN	ĐIỀU	TRẦN	VỤ	ÁN	GÂY	TRANH	CÃI,	ÔNG/BÀ	PHẢI	BAO	GỒM	CÁC

MỤC	SAU	TRONG	YÊU	CẦU	CỦA	MÌNH:	tên,	địa	chỉ,	số	điện	thoại	của	ông/bà;	tên	người	nộp	đơn	và	số	giấy	phép	đề	xuất;	vị	trí	và	khoảng	cách	của	tài	sản	/	hoạt	động	
của	ông/bà	so	với	cơ	sở	được	đề	xuất;	một	mô	tả	cụ	thể	về	cách	ông/bà	sẽ	bị	ảnh	hưởng	xấu	bởi	cơ	sở	theo	cách	không	phổ	biến	đối	với	công	chúng;	danh	sách	tất	cả	
các	vấn	đề	tranh	chấp	về	thực	tế	mà	ông/bà	gửi	trong	thời	gian	bình	luận;	và	tuyên	bố	"[Tôi/chúng	tôi]	yêu	cầu	một	phiên	điều	trần	vụ	án	gây	tranh	cãi."	Nếu	yêu	cầu	
xét	xử	vụ	án	gây	tranh	cãi	được	nộp	thay	mặt	cho	một	nhóm	hoặc	hiệp	hội,	yêu	cầu	phải	chỉ	định	đại	diện	của	nhóm	để	nhận	thư	từ	trong	tương	lai;	xác	định	theo	tên	
và	địa	chỉ	thực	tế	một	thành	viên	cá	nhân	của	nhóm,	người	sẽ	bị	ảnh	hưởng	xấu	bởi	cơ	sở	hoặc	hoạt	động	được	đề	xuất;	cung	cấp	thông	tin	được	thảo	luận	ở	trên	về	vị	
trí	và	khoảng	cách	của	thành	viên	bị	ảnh	hưởng	với	cơ	sở	hoặc	hoạt	động;	giải	thích	cách	thức	và	lý	do	tại	sao	thành	viên	sẽ	bị	ảnh	hưởng;	và	giải	thích	các	lợi	ích	mà	
nhóm	tìm	cách	bảo	vệ	có	liên	quan	như	thế	nào	đến	mục	đích	của	nhóm.

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 đăng ký và ba� t kỳ yêu ca�u xem xét lại nào hoặc cho một phiên đie�u tra�n trường 
hợp gây tranh cãi cho các U� y viên TCEQ đe�  xem xét tại một cuộc họp U� y ban theo lic̣h trıǹh.

U� y ban chı ̉có the�  ca�p yêu ca�u cho một phiên đie�u tra�n vụ án gây tranh cãi 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	cấp,	chủ	đề	của	một	phiên	điều	trần	sẽ	bị	giới	hạn	trong	các	vấn	đề	tranh	chấp	về	thực	tế	hoặc	các	câu	hỏi	hỗn	hợp	về	thực	tế	và	pháp	
luật	liên	quan	đến	các	mối	quan	tâm	về	chất	lượng	nước	vật	chất	và	có	liên	quan	được	gửi	trong	thời	gian	lấy	ý	kiến.	TCEQ	có	thể	hành	động	dựa	trên	đơn	xin	gia	hạn	
giấy	phép	xả	nước	thải	mà	không	tạo	cơ	hội	cho	phiên	điều	trần	vụ	án	gây	tranh	cãi	nếu	đáp	ứng	một	số	tiêu	chí	nhất	định.

GIÁM	ĐỐC	ĐIỀU	HÀNH	HÀNH	ĐỘNG.	Giám đo� c đie�u hành có the�  đưa ra phê duyệt cuo� i cùng của đơn đăng ký trừ khi có yêu ca�u xét xử vụ án gây tranh cãi kip̣ thời hoặc yêu ca�u 
xem xét lại được nộp. Ne�u một yêu ca�u đie�u tra�n kip̣ thời hoặc yêu ca�u xem xét lại được nộp, Giám đo� c Đie�u hành sẽ không đưa ra phê duyệt cuo� i cùng của gia�y phép và sẽ chuye�n 
đơn và yêu ca�u các U� y viên TCEQ xem xét tại một cuộc họp U� y ban theo lic̣h trıǹh.

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 phòngThư 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.

Tất	cả	các	ý	kiến	công	khai	bằng	văn	bản	và	yêu	cầu	họp	công	khai	phải	được	gửi	đến	Văn	phòng	Thư	ký	trưởng,	MC	105,	Ủy	ban	Chất	lượng	Môi	trường	Texas,	PO	
Box	13087,	Austin,	TX	78711-3087	hoặc	điện	tử	tại	 trong	vòng	30	ngày	kể	từ	ngày	xuất	bản	thông	báo	này.www.tceq.texas.gov/goto/comment 

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 của U� y viên tại Tım̀ kie�m www.tceq.texas.gov/goto/cid. 
cơ sở dữ liệu ba�ng cách sử dụng so�  gia�y phép của đơn xin gia hạn này, được cung ca�p ở đa�u thông báo này.

THÔNG	TIN	LIÊN	HỆ	VÀ	THÔNG	TIN	CỦA	CƠ	QUAN.	Các nhận xét và yêu ca�u của công chúng phải được gửi dưới dạng điện tử tại hoặc ba�ng www.tceq.texas.gov/goto/comment 
văn bản cho U� y ban Cha� t lượng Môi trường Texas, Văn phòng Thư ký trưởng, MC 105, PO Box 13087, Austin, Texas 78711-3087. Ba� t kỳ thông tin cá nhân nào ông/bà gửi cho 
TCEQ sẽ trở thành một pha�n trong ho�  sơ của cơ quan bao go� m các điạ chı ̉email. Đe�  bie� t thêm thông tin ve�  đơn xin gia�y phép này hoặc quy trıǹh ca�p phép, vui lòng gọi cho Chương 
trıǹh Giáo dục Công cộng TCEQ, So�  điện thoại mie�n phı,́ theo so�  1-800-687-4040 hoặc truy cập trang web của họ tại Si desea información en www.tceq.texas.gov/goto/pep. 
Español, puede llamar al 1-800-687-4040.

Thông tin thêm cũng có the�  được la�y từ Quận Cypress Klein Bộ Phận Tiện I�ch theo điạ chı ̉đã 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: 21 tháng 12 năm 2022

Đặt lịch cho tuần trăng mật, đôi 
vợ chồng mới cưới điếng người với 
khoản phát sinh 

Chỉ vì một lỗi nho nhỏ, đôi vợ chồng mới 
cưới choáng váng khi tốn kém mất 1/3 chi 

phí du lịch dù chưa bắt đầu chuyến đi.
Đi du lịch ai mà chẳng muốn mọi chuyện thuận lợi. 

Nếu như đó là chuyến tuần trăng mật thì lại càng muốn nó 
hoàn hảo từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, chúng ta làm sao 
lường trước được mọi việc phát sinh. Một người phụ nữ đã 
công khai lên án công ty du lịch sau khi bị tính phí 698,5 
bảng Anh để thay đổi họ của mình khi đặt phòng cho tuần 
trăng mật của cô và chồng mới cưới.

Sharon Berrett, đến từ Sunderland, nước Anh và 
chồng sau khi tổ chức hôn lễ đã dự định có tuần trăng mật 
tại New York (Mỹ). Cô đã thành công đặt vé sau khi được 
một công ty du lịch liên lạc. Lịch bay của họ cho chuyến đi 
này là vào ngày 9 tháng 12.

Được biết, khi cô đăng ký hộ chiếu với công ty du 
lịch, Sharon phát hiện ra hộ chiếu được cấp với tên ngày 
còn trẻ của cô nhưng cái đó đã bị mất. Cô sau đó phải đăng 
ký một hộ chiếu mới được cấp dưới họ của chồng vì dù sao 
cô cũng đã kết hôn rồi. Một bản sao của hộ chiếu mới này 
đã được gửi cho công ty du lịch.

Sharon nói: “Tôi đã đánh mất hộ chiếu cũ của mình 

nhưng tôi muốn lấy lại nó. Khi tôi đến đại lý và trình bày 
với họ mong muốn đó, họ đã phản hồi rằng tôi sẽ phải trả 
55 bảng Anh. Tôi cảm thấy chi phí đó rất ổn và ngay lập tức 
đồng ý với họ”.

Nhưng ba ngày sau, đại lý du lịch đã liên lạc lại cho 
cô và thông báo rằng chi phí bổ sung phải trả là 698,5 bảng 
Anh nếu muốn đổi họ của mình. Hoặc không, cô sẽ mất 
99% chi phí tuần lễ đã đặt lịch ngay trước khi nó diễn ra. Vì 
kỳ nghỉ đã đến rất gần, cô không còn lựa chọn nào ngoài 
việc trả số tiền đó. Cô không hiểu lý do vì sao chỉ đổi tên 
trên tấm vé máy bay và nơi đặt phòng lại phải tốn đến 

khoản tiền lớn như vậy.
“Trao đổi qua lại giữa đại lý du lịch với Air France 

(một hãng hàng không của Pháp), những điều họ nói với 
tôi hoàn toàn không đồng nhất. Phía đại lý giải thích chi 
phí đó sản sinh là do vé của tôi đã được in. Nhưng Air 
France cho rằng đó là vé kỹ thuật số và tôi hoàn toàn có thể 

thay đổi họ của mình, thậm chí là thay đổi người đặt vé 
trong vòng 72 giờ trước khi chuyến bay khởi hành”, 
Sharon bức xúc.

Cô nói thêm: “Phía công ty nói rằng họ sẽ sớm gửi 
tôi bảng phân tích chi phí nhưng mãi họ vẫn không gửi 
mặc dù tôi đã hỏi rất nhiều lần. Cuối cùng thì tôi vẫn không 
hiểu nổi những khoản phí tôi phải trả là gì”.

Theo Sharon, vợ chồng cô đã tính toán cho chuyến 
đi và họ đã dự trù khoảng 2.200 bảng Anh. Nhưng khi 
chuyến bay chưa bắt đầu thì họ đã phải bỏ ra khoảng 20 
triệu đồng, tức gần 1/3 số tiền đó cho khoản phí mà họ còn 
không biết đó là gì. Sharon cho rằng cô đã cảm thấy “khốn 
đốn” và cách xử lý vấn đề của đại lý du lịch chẳng khác nào 
đang “bóp cổ” cô.

Được biết, ngay từ đầu, phía công ty du lịch đã liên 
lạc với Sharon nhưng 2 bên không làm việc trực tiếp với 
nhau. Khoản chi phí đó cũng được thông báo qua điện 
thoại mà không có bất kỳ một loại giấy tờ hay điều khoản 
nào cho giao dịch giữa họ. Có lẽ vì lý do này mà khi sự cố 
xảy đến, Sharon đã hoàn toàn bất lực và phải trả khoản chi 
phí vô lý đó, chi phí của chuyến tuần trăng mật bị đội lên 
vô lý. Đây cũng chính là bài học cho nhiều người. Khi 
muốn thực hiện một giao dịch hay bất cứ điều gì liên quan 
đến các công ty và đại lý, tốt nhất hãy đến tận nơi hoặc ít 
nhất nên có một bản hợp đồng giữa hai bên.

Một chuyến tuần trăng mật cứ ngỡ sẽ ngọt ngào lại 
trở nên trắc trở ngay khi máy bay chưa cất cánh. Cái chính 
ở đây là việc tâm trạng của cô dâu chú rể tệ hơn rất nhiều vì 

https://www.youtube.com/watch?v=XSXcFoSRhfI
https://www.youtube.com/watch?v=XSXcFoSRhfI
https://www2.census.gov/programs-surveys/decennial/2020/resources/language-materials/guides/Vietnamese-Guide.pdf?
https://www2.census.gov/programs-surveys/decennial/2020/resources/language-materials/guides/Vietnamese-Guide.pdf?
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.anthem.com%2Fmicrosites%2Fcovid19-assessment%2F&esheet=52198033&newsitemid=20200401005822&lan=en-US&anchor=online&index=1&md5=83faa74663d27c4ac5b5dccefe875805
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.antheminc.com&esheet=52198033&newsitemid=20200401005822&lan=en-US&anchor=www.antheminc.com&index=2&md5=2c1fc5401fedd20eb83f46ed72cba1e7
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.anthem.com%2Fmicrosites%2Fcovid19-assessment%2F&esheet=52198033&newsitemid=20200401005822&lan=en-US&anchor=online&index=1&md5=83faa74663d27c4ac5b5dccefe875805
https://www.businesswire.com/news/home/20200401005822/en/
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* 13201 Bellaire Blvd * Houston, TX 77083 *

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 personWE ACCEPT ALL TYPES OF 
CREDIT CARDS AND FOODSTAMPS

STORE HOURS: 8:30 am - 8:30 pm

Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch moïi dòch vuï baûo hieåm:

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS

WWW.ALLSTATE.COM

Allstate Fire and Casualty Insurance Company: Northbrook, Illinois and Allstate County Mutual Insurance Company:  Irving, Texas, 

@2005 Allstate Insurance Company, AllstateYourChoice.com 04/05

Xin môøi quyù vò gheù laïi vaên phoøng

hoaëc goïi ñieän thoaïi cho toâi

SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF

(713) 988-0752

Giôø môû cöûa:  Monday - Friday: 9:00 A.M. - 5:30 P.M.

Saturday: 9:00 A.M. - 1:00 P.M.

Air Conditioning
 and Heating

832-659-3990Xin goïi: Vinh

Ñaëc bieät: 10% OFF

 cho Quyù Cao Nieân

Chuyeân thieát keá vaø söûa chöõa caùc heä thoáng 

maùy laïnh, maùy söôûi cho tö gia vaø cô sôû thöông maïi.

Licensed and Insured: 

Free Estimate 24/7
khi thay maùy laïnh môùi

Giaù caû nheï nhaøng

749-2052/1620

The New Degree 
of  Comfort
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