
Nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc ngăn chặn kế hoạch Ngàn Nhân Tài 

 
Từ năm 2008, 12 năm thao túng trong 

nước Mỹ, kế hoạch Ngàn Nhân tài của TC 

đã tuyển dụng hàng ngàn nhà khoa học 

Mỹ và người Mỹ gốc Tàu ở đất nước nầy. 

Từ đó hiện nay, Hoa Kỳ đã cảnh giác 

nhiều hơn nữa và hiện đang tìm cách 

ngăn chận hiện tượng xuất cảng chất xám 

qua kế hoạch Ngàn Nhân tài của Trung 

cộng như sau: 

 

• Thương viện Mỹ khuyến cáo: Một nỗ lực để cảnh báo các công dân Hoa Kỳ về 

các mối đe dọa sắp xảy ra, một báo cáo của Tiểu ban thường trực của Thượng 

viện Hoa Kỳ về các cuộc điều tra mang tên “Mầm đe dọa cho các doanh nghiệp 

nghiên cứu của Hoa Kỳ: Kế hoạch tuyển chọn Nhân tài của TC” – “Threats to 

the U.S. Research Enterprise: China’s Talent Recruitment Plans”, hay cũng có thể 

gọi trắng trợn ra là:”Kế hoạch thống trị thế giới của TC thông qua vụ trộm công 

nghệ Hoa Kỳ” - “China’s plans to rule the World Through the Theft of U.S. 

Technology”. 

Báo cáo còn ghi thêm, “…không chỉ có thời gian và chi phí mà TC đã bỏ ra để 

đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ, mà còn là sự thật gây sốc rằng các cơ quan liên 

bang của chúng ta đã làm rất ít để ngăn chặn hành động của TC mặc dù biết rõ 

về họ”. 

“…TC xử dụng không công bằng các nghiên cứu và chuyên môn của Mỹ mà họ 

có được cho lợi ích kinh tế và quân sự của họ. Trong những năm gần đây, các cơ 

quan liên bang đã phát hiện ra các thành viên của kế hoạch tuyển dụng nhân tài 

đã tải xuống các tập nghiên cứu điện tử nhạy cảm trước khi rời đi để trở về Tàu, 

họ gửi thông tin sai lệch khi xin cấp quỹ và cố tình không tiết lộ nhận tiền từ chính 

phủ TC trên các đơn xin tài trợ của Hoa Kỳ”. 

 

• Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng: “Qua nhận 

định về Đảng Cộng sản Tàu đã xâm nhập vào 

nhiều cấp độ khác nhau của cơ sở hạ tầng Mỹ 

và đang nỗ lực phá hủy các giá trị của Hoa Kỳ, 

Ngoại trưởng Mike Pompeo nói trong một bài 

phát biểu và đồng thời cảnh báo các Thống đốc 

các tiểu bang cảnh giác với sự xâm nhập của 

TC rằng:”Chúng tôi có thể bỏ qua các hành động 

và ý định chiến lược của TC. Chính phủ Tàu đã có phương pháp theo cách họ 

phân tích hệ thống của chúng tôi. Họ đã đánh giá các lỗ hổng của chúng tôi và TC 

đã quyết định khai thác các quyền tự do của chúng tôi, để giành lợi thế ở cấp liên 

bang, cấp tiểu bang và cấp địa phương trong Hoa Kỳ”. 



• Bộ Năng Lượng Mỹ cảnh giác và dứt 

khoát qua quyết định: “Nhiều nhà khoa 

học nước ngoài có thể bị cấm làm việc 

tại các cơ sở của Bộ Năng lượng như 

Trung tâm Vật liệu nano tại Phòng thí 

nghiệm Quốc gia Argonne - Center for 

Nanoscale Materials at Argonne 

National Laboratory ở Lemont, Illinois”. 

 

Các chính sách mới của DOE sẽ ngăn chặn nhiều hợp tác nghiên cứu nước ngoài 

qua quyết định trên. Các nhà khoa học làm việc cho/hoặc nhận tài trợ từ Bộ Năng 

lượng Hoa Kỳ (DOE) ở Washington, D.C., đang phải đối mặt với lệnh cấm hợp tác 

với các nhà nghiên cứu từ hàng chục quốc gia được coi là có thể gây ra rủi ro an 

ninh, trong đó các khoa học gia Tàu được lưu ý nhiều nhứt. 

 

Được triển khai từ năm 2008, chương trình này đã giúp Bắc Kinh tuyển dụng hơn 7.000 

nhà khoa học, kỹ sư và doanh nhân của Mỹ, khuyến khích họ làm việc vì lợi ích của TC, 

thậm chí đánh cắp thành quả của giới học giả Mỹ, theo tờ South China Morning Post 

ngày 20/10/2019 dẫn báo cáo của Tiểu ban Điều tra thường trực Thượng viện. Tiểu ban 

Điều tra thường trực Thượng viện, đứng đầu là thượng nghị sĩ Rob Portman, cáo buộc 

TC đã có hơn 200 chương trình nhằm vào các nhà khoa học từng tiếp cận với công nghệ 

tiên tiến của Mỹ. Từ nguồn học giả “săn” được, Bắc Kinh thiết lập các phòng thí nghiệm 

trong bóng tối để xử dụng và xin cấp bằng sáng chế trước khi những thành quả công 

nghệ của Mỹ được công khai, mang về cho TC lợi thế chiến lược và kiểm soát trước 

công nghệ. 

 

Chính sách mới, được nêu ra trong hai bản ghi nhớ gần đây của Phụ tá DOE, Dan 

Brouillette, nhằm ngăn chặn những nỗ lực của chính phủ nước ngoài nhằm hầu đánh 

cắp nghiên cứu do Hoa Kỳ tài trợ. Nhưng một số nhà khoa học lo ngại DOE có thể phản 

ứng thái quá với mối đe dọa gián điệp và sợ cách tiếp cận của họ có thể kìm hãm sự tiến 

bộ trong các lĩnh vực quan trọng đối với an ninh kinh tế và quốc gia của Hoa Kỳ. 

 

Bản ghi nhớ đầu tiên, ngày 14 tháng 12 năm 2018, hạn chế các nhà nghiên cứu do DOE 

tài trợ làm việc trong các khu vực nghiên cứu và công nghệ mới nổi chưa được xác định 

rõ ràng từ cộng tác với các đồng nghiệp từ các quốc gia nhạy cảm. Với các ưu tiên nghiên 

cứu gần đây của DOE, các lĩnh vực bị ảnh hưởng có thể bao gồm trí thông minh nhân 

tạo, siêu máy tính, thông tin lượng tử, khoa học nano v.v…  

 

Bản ghi nhớ thứ hai, được phát hành vào ngày 31 tháng 1, 2019 và được báo cáo đầu 

tiên do Tạp chí Wall Street, sẽ cấm các nhà khoa học do DOE tài trợ tham gia vào các 

chương trình tuyển dụng nhân tài nước ngoài như chương trình China Ngàn Nhân tài. 

 

Thay lời kết 



 

Qua phần trình bày trên người viết chỉ đưa ra vài gợi ý sơ lược về Kế hoạch Ngàn Nhân 

tài – The Thousand Talents Plan của TC, cũng như nêu lên mối quan tâm của Hoa Kỳ về 

những hệ quả có thể gây thiệt hại cho nước Mỹ qua Kế hoạch trên của TC. Trong những 

Phần sắp đến Quý Bà Con sẽ thấy thêm nhiều âm mưu rất thâm sâu của TC trong kế 

sách chiêu dụ người ngoại quốc và dĩ nhiên trong đó không thiếu vài con nhạn lạc đàn. 

 

Mặc dù không chính thức tuyên bố chấm dứt Kế hoạch Ngàn Nhân tài, nhưng vào năm 

2018, sau khi rất nhiều “con tu hú Mỹ” và “giáo sư gián điệp khoa học Tàu” bị sa lưới, tất 

cả hồ sơ, tin tức về kế hoạch nầy được TC gỡ bỏ, không để lại dấu vết gì cả.  

 

Tuy nhiên, với tính giảo hoạt của người Tàu, với tính gian manh của TC, thế giới tự do 

nên cần lưu tâm và đề cao cảnh giác trước tình trạng nầy, vì TC sẽ còn nhiều mánh khóe 

khác để thu thập những công nghệ tối tân khác qua việc chiêu dụ tinh hoa của khối tự 

do, nhứt là ở Hoa Kỳ. 

 

Nên nhớ, tiền tài, người đẹp chân dài, hay đặc quyền và danh vọng là những miếng mồi 

nhạy cảm mà…con người khó cưỡng lại.  

 

Mai Thanh Truyết 

Hào khí tháng sáu-2022 

 


