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Thêm một con chim tu hú khác trong giới tinh hoa Mỹ, GS James Patrick Lewis, Đại học 

West Virginia bị sa lưới và bị kết án ngày 30 tháng 7 năm 2020. Ông, kết án vì đã tham 

gia vào “Kế hoạch ngàn nhân tài” của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. 

 

Lewis, 54 tuổi, đã nhận tội về một thông tin có một không hai buộc anh ta mắc tội "Gian 

lận Chương trình Liên bang". Từ năm 2006 đến tháng 8 năm 2019, Lewis là giáo sư tại 

Đại học Tây Virginia về khoa vật lý, chuyên về các phản ứng phân tử được xử dụng trong 

công nghệ chuyển hóa than. Vào tháng 7 năm 2017, Lewis đã ký hợp đồng làm việc với 

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thông qua "Kế hoạch 1000 chuyên gia toàn cầu".  

 

Kế hoạch Ngàn nhân tài của TC là một trong những kế hoạch tuyển dụng Nhân tài nổi 

bật nhất của TC được thiết lập để thu hút, tuyển dụng và trau dồi những tài năng khoa 

học cao cấp ở các quốc gia như Âu châu, Hoa Kỳ… nhằm thúc đẩy sự phát triển khoa 

học, thịnh vượng kinh tế và an ninh quốc gia của TC. Các chương trình nhân tài này tìm 

cách thu hút nhân tài ở nước ngoài và các chuyên gia nước ngoài mang kiến thức và 

kinh nghiệm của họ đến TC và thưởng cho những cá nhân đã ăn cắp thông tin khoa học 

độc quyền của quốc gia đó. 

 

Theo hợp đồng của Lewis, Học viện Khoa học TC đã đồng ý tuyển dụng Lewis làm giáo 

sư trong ít nhất ba năm. Đổi lại, Lewis đồng ý duy trì một chương trình nghiên cứu tích 

cực mang lại các ấn phẩm trên các tạp chí chất lượng cao, được bình duyệt và cung cấp 

đào tạo và kinh nghiệm nghiên cứu cho sinh viên Học viện Khoa học TC. 

 

Là một phần của chương trình, Lewis đã được hứa hẹn các quyền lợi, bao gồm trợ cấp 

sinh hoạt 1 triệu Nhân dân tệ (tương đương 143.000 USD), trợ cấp nghiên cứu 4 triệu 

Nhân dân tệ (khoảng 573.000 USD) và lương 600.000 Nhân dân tệ (khoảng 86.000 

USD). Để nhận được các khoản trợ cấp, Lewis sẽ phải làm việc toàn thời gian ở TC trong 

ba năm liên tục, không dưới chín tháng mỗi năm và sẽ phải bắt đầu làm việc không muộn 

hơn ngày 8 tháng 8 năm 2018. 

 

Vào tháng 3 năm 2018, Lewis đã gửi yêu cầu đến WVU để được phân công công việc 

thay thế/phụ huynh, yêu cầu được miễn nhiệm vụ giảng dạy của mình cho học kỳ mùa 

thu năm 2018 để phục vụ với tư cách là người chăm sóc chính cho đứa trẻ mà anh và 

vợ mong đợi vào tháng 6. 2018. Tuy nhiên, trên thực tế, Lewis biết yêu cầu này là gian 

lận.  

 

Trong thông cáo báo chí, Phụ tá Tổng chưởng lý an ninh quốc gia John C. Demers, cho 

biết: “Ông Lewis đã lừa gạt một trường đại học công lập cho ông nghỉ việc, để ông có thể 

đáp ứng các nghĩa vụ của mình với một tổ chức TC mà ông đã giấu giếm với nhà trường”. 



Thay vì chăm sóc đứa con mới sinh của mình, Lewis dự định làm việc ở TC trong học kỳ 

mùa thu năm 2018 như một phần trong thỏa thuận của anh với "Kế hoạch 1000 nhân 

tài". Dựa trên lời biện minh sai lầm mà Lewis đưa ra, WVU đã chấp nhận yêu cầu của 

ông ta. 

 

Vào mùa thu năm 2018, Lewis đã dành tất cả trừ ba tuần của học kỳ ở Trung Cộng trong 

khi đứa con mới sinh của anh vẫn ở Mỹ. Trong thời gian này, Lewis đã nhận được toàn 

bộ lương của mình từ WVU theo sự phân công công việc thay thế/phụ huynh của ông 

ấy. Kế hoạch của Lewis cho phép anh ta gian lận lấy được $ 20.189 từ WVU. 

 

Lewis không còn làm việc cho WVU, đã từ chức vào tháng 8 năm 2019. Ông được lệnh 

phải tự báo cáo với nhà tù sau 30 ngày. 

 

Đại diện của FBI (Cục Điều tra Liên bang) Robert Jones lưu ý rằng, tuy việc tham gia vào 

một kế hoạch tài năng như vậy không phải là việc làm bất hợp pháp, nhưng “các cuộc 

điều tra đã tiết lộ rằng những người tham gia thường được khuyến khích chuyển 

thông tin độc quyền hoặc các nghiên cứu được thực hiện ở Mỹ sang TC”. 

 

Theo DOJ, mặc dù ông Lewis đã đồng ý trả 20.189 USD tiền bồi thường cho WVU như 

một phần trong thỏa thuận bào chữa, ông vẫn có thể phải đối mặt với án tù 10 năm và 

khoản tiền phạt lên tới 250.000 USD. 
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