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Hậu bầu cử Mỹ 2020; quan hệ Mỹ với Iran, Trung Quốc; bán đảo Triều Tiên; vụ Iran bắt giữ
tàu Hàn Quốc... là một số sự kiện quốc tế nổi bật 24 giờ qua.

Quốc hội Mỹ xác nhận chiến thắng của ông Biden

Quốc hội họp kiểm phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử Mỹ
2020 vào ngày 7/1 (giờ Việt Nam). (Nguồn: Japan Times)

Ngày 7/1, Lưỡng viện Quốc hội Mỹ đã hoàn tất việc kiểm đếm 3 phiếu đại cử tri của bang
Vermont - giúp ông Biden và bà Harris vượt qua ngưỡng 270 phiếu cần thiết để đắc cử.

Trước đó, Thượng viện và Hạ viện đã bác bỏ đơn phản đối kết quả bỏ phiếu đại cử tri của
Georgia và Pennsylvania - nơi ông Biden giành chiến thắng. Các nghị sĩ Cộng hòa cũng phản
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đối kết quả bỏ phiếu đại cử tri của Arizona, Nevada và Michigan, nhưng các nỗ lực này đều thất
bại trước khi đến bước tranh luận.

Trong vai trò người kiểm phiếu, Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar chính thức tuyên bố: "Ông Joe
Biden và bà Kamala Harris sẽ là tổng thống và phó tổng thống, theo kết quả bỏ phiếu đã được
trao cho chúng ta".

Ông Pence, trên cương vị chủ tọa phiên họp, kết luận ông Biden "nhận được 306 phiếu" và ông
Trump "nhận được 232 phiếu".

"Chủ tọa tuyên bố phiên họp chung đã kết thúc", ông Pence nói trước khi gõ búa.

Tổng thống Trump chấp nhận chuyển giao quyền lực ‘hòa bình và trật tự’

Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Donald Trump đã nhanh chóng có phản hồi trước kết quả của
phiên họp này. Cụ thể, ông Trump đã cam kết sẽ thực hiện chuyển giao quyền lực "có trật tự"
cho ông Biden.

Tổng thống Trump cho biết, quyết định của Quốc hội "đánh dấu kết thúc của nhiệm kỳ đầu tiên
vĩ đại nhất trong lịch sử của các tổng thống".

"Mặc dù tôi hoàn toàn không đồng ý với kết quả của cuộc bầu cử và sự thật làm chứng cho tôi,
nhưng sẽ có một sự chuyển giao quyền lực có trật tự vào ngày 20/1", ông Trump cho biết.

"Tôi luôn nói rằng chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chiến để đảm bảo chỉ những phiếu bầu hợp pháp
mới được tính. Mặc dù điều này đánh dấu kết thúc của nhiệm kỳ đầu tiên vĩ đại nhất trong lịch
sử của các tổng thống, nhưng nó chỉ là khởi đầu trong cuộc chiến của chúng ta để Làm Nước
Mỹ Vĩ đại Trở lại", vị tổng thống sắp mãn nhiệm tuyên bố.
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4 tiếng hỗn loạn chao đảo nước Mỹ

Ngày 6/1 (giờ địa phương), Tòa nhà quốc hội Mỹ đã phải trải qua 4 tiếng hỗn loạn sau khi
người ủng hộ Tổng thống Donald Trump tràn vào ngăn các nghị sĩ phê chuẩn kết quả bầu cử
tổng thống.

Trong thời gian đó, nhà quốc hội Mỹ bị phong tỏa, các nghị sĩ phải di tản tới nơi an toàn. Theo
chuyên gia Samuel Holliday của tổ chức US Capitol Historical Society, đây là lần đầu tiên nhà
quốc hội Mỹ bị đột nhập kể từ năm 1814 trong một cuộc chiến tranh.

Một phụ nữ đã bị bắn chết trong lúc bạo loạn xảy ra, nạn nhân là Ashli Babbit, sống tại San
Diego. Hãng tin Bloomberg dẫn lời cảnh sát trưởng thủ đô Washington D.C Robert Contee cho
biết, đã có thêm 3 người chết trong cuộc biểu tình tại tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Bà Renee DiResta, nhà nghiên cứu các phong trào trực tuyến tại tại Stanford Internet
Observatory, nhận định, vụ bạo loạn hôm 6/1 là kết quả của các phong trào trực tuyến trên
mạng truyền thông xã hội. Những người tham gia phong trào này tin vào tuyên bố tình trạng
gian lận cử tri và phiếu bầu bị đánh cắp của Tổng thống Trump.

Hàng loạt các quan chức Nhà Trắng từ chức

Phó thư ký Nhà Trắng Sarah Matthews ngày 6/1 đã tuyên bố từ chức sau khi lên án cuộc biểu
tình bạo loạn của những người ủng hộ ông Trump ở trụ sở quốc hội.

"Tôi rất vinh dự được làm việc trong chính quyền của Tổng thống Trump, tự hào về các chính
sách mà chúng tôi đã thực thi. Giống như nhiều người khác ở quốc hội, tôi cảm thấy quan ngại
sâu sắc về những gì chứng kiến hôm nay", bà Matthews nói.

Trước đó, Chánh văn phòng của Đệ nhất Phu nhân Melania, bà Stephanie Grisham, cũng tuyên
bố từ chức. Hiện không rõ quyết định từ chức này có phải do tác động từ biến cố ở quốc hội hay
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không. Thư ký truyền thông xã hội của Nhà Trắng Anna Cristina "Rickie" Niceta cũng quyết
định từ chức.

Một số trợ lý cấp cao của Tổng thống Trump, trong đó có Cố vấn an ninh quốc gia Robert
O'Brien, cấp phó Matt Pottinger và Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Chris Liddell, được cho là
cũng đang cân nhắc từ chức ngay trong tối 6/1 hoặc ngày 7/1.

Phòng không Syria đẩy lùi cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel

SANA dẫn một nguồn tin quân đội, phòng không Syria đã có thể đẩy lùi cuộc tấn công bằng tên
lửa, đánh chặn hầu hết các tên lửa phóng từ Cao nguyên Golan. Theo báo cáo, ít nhất 4 tên lửa
đã bị phòng không đánh chặn. Hiện chưa có thông tin về khả năng phá hủy và thương vong.

Cuộc tấn công tên lửa được thực hiện bởi các máy bay của Không quân Israel khi không kích
vào Syria, máy bay Israel khi tấn công có thể đã ở trong không phận Lebanon trước đó.

Theo Thế Giới & Việt Nam

4/4

