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Vào ngày 22/7, Nhà tư bản công nghiệp nổi tiếng ở Hồng Kông là Viên Cung Di đã
độc quyền tiết lộ với tờ Vision Times rằng, ông nhận được thông tin có ai đó trong
Lãnh sự quán ĐCSTQ tại Houston, được coi là “tổng hành dinh” gián điệp của Đảng
Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) muốn ở lại Mỹ và đã đầu hàng Washington.

Nhà tư bản công nghiệp nổi tiếng Hồng Kông – Viên Cung Di. (Ảnh qua TTVN)
Ông Viên Cung Di cho biết, hiện vẫn chưa rõ thời gian cụ thể mà nhân viên Lãnh sự
quán Houston đầu hàng. Dự kiến sẽ có nhiều thông tin nội bộ có liên quan được hé
mở trong vài ngày tới.
Bộ ngoại giao Mỹ đã thông báo cho Tổng lãnh sự quán của ĐCSTQ tại Houston đóng
cửa trong vòng 72 giờ vào ngày 21/7. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Morgan
Ortagus xác nhận vào ngày 22/7 rằng: “Chúng tôi đã ra lệnh đóng cửa Tổng lãnh sự
quán của ĐCSTQ tại Houston, để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ và thông tin cá
nhân của người Mỹ”.
Một người trong giới thạo tin tiết lộ với tờ Wall Street Journal rằng, Cục điều tra liên
bang Mỹ (FBI) đã theo dõi các nhân viên tình báo của Lãnh sự quán này trong nhiều
năm. Ông David Stilwell, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Châu Á – Thái Bình Dương
của Bộ Ngoại giao Mỹ, cũng nói với tờ New York rằng, Tổng lãnh sự quán của Trung
Quốc tại Houston là ‘tâm chấn’ nhận thông tin tình báo từ các sinh viên mà ĐCSTQ
đã phái đến các trường đại học Mỹ.
Vào ngày 22/7, Chủ tịch của Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ, Marco Rubio
trong một bài đăng trên Twitter đã chỉ ra rằng, Lãnh sự quán này không phải là một
tổ chức ngoại giao, mà là một trung tâm gián điệp khổng lồ, cũng chính là trung tâm

trọng yếu của mạng lưới gián điệp rộng khắp và các hoạt động có sức ảnh hưởng của
ĐCSTQ tại Mỹ. Đáng ra nên đóng cửa nó từ sớm.
Trong cùng ngày, tại một cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Rubio nói rằng Mỹ biết
rõ ai là gián điệp trong Lãnh sự quán và yêu cầu họ rời khỏi đất nước trong vòng 72
giờ nếu không họ sẽ bị bắt.
Rubio hiện đang là chủ tịch của Ủy ban Tình báo Thượng viện, và giống như các nhà
lãnh đạo của “nhóm 8 thành viên” của Quốc hội, ông có quyền truy cập vào thông tin
tuyệt mật của Quốc hội. Ông Rubio cũng là thành viên cao cấp của Ủy ban Đối ngoại
Thượng viện và Chủ tịch Quốc hội và Ủy ban Điều hành về các vấn đề Trung Quốc,
ông đặc biệt chú ý đến các chính sách của ĐCSTQ và Nga.

Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Houston Thái Vĩ trả lời phỏng vấn hôm 22/7.
(Ảnh qua ABC)
Trong ngày 22/7, Mỹ cũng đã ra lệnh đóng cửa Tổng lãnh sự quán ĐCSTQ tại
Houston, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố rằng họ đã truy tố các hacker của ĐCSTQ là
Lý Hiểu Vũ (Li Xiaoyu) và Đổng Giai Chí (Dong Jia Chi) vào ngày 7/7.
Hai người này bị buộc tội ăn cắp vắc-xin và phương pháp điều trị virus ĐCSTQ từ
các công ty Mỹ, họ cũng đã đánh cắp tài sản trí tuệ và giao dịch bí mật trị giá hàng
trăm triệu đô la từ các công ty toàn cầu và cung cấp cho Bộ An ninh Quốc gia Trung
Quốc.
Vào ngày 21/7, Bộ Tư pháp Mỹ cũng cáo buộc Lãnh sự quán Trung Quốc tại San
Francisco chứa chấp những tội phạm quan trọng mà FBI đang truy nã. Một tài liệu
tòa án được đệ trình bởi các công tố viên liên bang vào ngày 20/7 cho thấy, nhà khoa
học Trung Quốc Đường Quyên (Tang Juan) đã che giấu mối quan hệ của mình với
quân đội Trung Quốc và sử dụng thị thực học giả J1 tại Đại học California
(University of California,Davis) tham gia vào công việc nghiên cứu.
FBI phát hiện ra rằng Đường Quyên làm việc tại Đại học Quân y Không quân
ĐCSTQ, hơn nữa còn là một quân nhân đang trong thời gian phục dịch. Vào ngày
26/6, Đường Quyên bị buộc tội gian lận thị thực và sau đó trốn trong lãnh sự quán
San Francisco.

Trung Quốc chứa chấp nhà nghiên cứu nghi là gián điệp trong lãnh sự quán
Công tố viên cho rằng, đây không phải là trường hợp duy nhất. Học giả Trung Quốc
Tống Sâm (Song Shen), người đã bị bắt vào cuối tuần trước với tư cách là học giả
thỉnh giảng J1 tại Đại học Stanford, cũng vì che giấu mối quan hệ với Bệnh viện Đa
khoa Không quân và Đại học Quân y số 4 của ĐCSTQ. Bà vẫn là một quân nhân
đang trong thời gian phục dịch khi đến Hoa Kỳ vào năm 2018.
Các công tố viên liên bang tuyên bố, ĐCSTQ đã cố gắng sử dụng danh tính giả hoặc
tuyên bố giả làm vỏ bọc để gửi các nhà khoa học quân sự đến Mỹ. Trong những vụ án
này, ít nhất một nhà khoa học quân sự đã nhận được chỉ thị của cấp trên quân đội để
đánh cắp thông tin từ các cơ quan của Mỹ. ĐCSTQ cũng chỉ thị cho các nhà khoa
học quân sự tiêu hủy bằng chứng và hỗ trợ họ chạy trốn khỏi Mỹ.
Theo tờ New York Times, ông David Stilwell tiết lộ rằng, Tổng lãnh sự Trung Quốc
tại Houston là Thái Vĩ và hai nhà ngoại giao khác mới đây đã sử dụng thông tin hành
khách giả để tự mình đưa nghi phạm đang bị điều tra tại Mỹ xuất cảnh ở sân bay
Houston. Hiện nhóm người này đã bị bắt tại chỗ.
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