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Theo những hồ sơ bị tiết lộ, thân nhân của giới lãnh đạo cấp cao nhất ở Trung Quốc nắm giữ các 

công ty hải ngoại bí mật ở những xứ ưu đãi thuế đã giúp che giấu tài sản của giới thượng lưu 

Trung Cộng. 

Các tài liệu bí mật có chi tiết về một công ty bất động sản do anh rể của đương kim Chủ tịch Tập 

Cận Bình làm đồng chủ sở hữu, và các công ty ở quần đảo British Virgin Islands (BVI) do con 

trai và con rể của cựu thủ tướng Ôn Gia Bảo thành lập. 

Gần 22.000 thân chủ hải ngoại với địa chỉ ở đại lục và Hong Kong xuất hiện trong các tài liệu do 

Liên đoàn Ký giả Điều tra Quốc tế (ICIJ) thu thập được. Trong số đó có một số nhân vật quyền 

thế nhất Trung Quốc – bao gồm ít nhất 15 người trong những đại biểu giàu nhất của Đại hội Đại 

biểu Nhân dân Toàn quốc (tức Quốc hội) và những viên chức quản lý ở các công ty quốc doanh 

đang dính vào các vụ tham ô. 

Theo các hồ sơ này, PricewaterhouseCoopers, UBS, các ngân hàng và các hãng kế toán phương 

Tây đóng vai trò chủ chốt để làm trung gian giúp các thân chủ Trung Quốc lập các quỹ tín thác 

và công ty ở BVI, Samoa và các trung tâm hải ngoại khác thường được xem là nơi cất giấu tài 

sản. Ví dụ, tập đoàn tài chính Thụy Sĩ Credit Suisse giúp con trai của Ôn Gia Bảo lập công ty 

của mình ở BVI khi Ôn Gia Bảo đang làm thủ tướng. 

Các tài liệu này xuất phát từ hai công ty hải ngoại – Portcullis TrustNet có trụ sở ở Singapore và 

Commonwealth Trust Limited có trụ sở ở BVI – giúp thân chủ thành lập các công ty, quỹ tín 

thác và tài khoản ngân hàng hải ngoại. Đây là một phần trong kho lưu trữ 2,5 triệu tài liệu bị rò rỉ 

mà ICIJ đã sàng lọc và phân tích với sự giúp đỡ của hơn 50 đối tác báo chí ở Châu Âu, Bắc Mỹ, 

Châu Á và các khu vực khác. 

Kể từ tháng Tư năm ngoái, những bài viết của ICIJ đã dẫn đến những cuộc điều tra chính thức, 

khiến nhiều quan chức cao cấp từ chức, và tác động thay đổi chính sách trên khắp thế giới. 

Nhưng đến nay các chi tiết về Trung Quốc và Hong Kong mới được tiết lộ. 

Dữ liệu này minh họa thực tế là nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới phụ thuộc quá nhiều vào những 

hòn đảo bé nhỏ cách xa hàng ngàn dặm. Trong quá trình chuyển từ một hệ thống cộng sản cô lập 

sang một hệ thống lai tạp giữa xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, Trung Quốc đã trở thành 

một thị trường hàng đầu cho những nơi ưu đãi thuế ở hải ngoại bảo đảm tính bí mật, có các hình 

thức tránh thuế và hỗ trợ giao dịch quốc tế giản lược. 

Mọi ngóc ngách của nền kinh tế Trung Quốc, từ dầu đến năng lượng xanh và từ khai khoáng đến 

buôn bán vũ khí, đều xuất hiện trong dữ liệu của ICIJ. 

Giới quan chức Trung Quốc không cần phải công khai tài sản của mình, và cho đến nay người 

dân nhìn chung vẫn không biết gì về nền kinh tế song song có thể giúp giới quyền thế và có quan 

hệ rộng tránh thuế và giữ bí mật các mối giao dịch làm ăn của họ. Theo một số ước tính, các tài 

sản không truy dấu vết được có giá trị từ 1 ngàn tỉ đến 4 ngàn tỉ Mỹ kim đã rời khỏi Trung Quốc 

kể từ năm 2000. 

Bùi Mẫn Hân (Minxin Pei), giáo sư chính trị học tại Đại học Claremont McKenna College ở 

California, nói rằng của cải ngày càng tăng tại quốc nội và hải ngoại của giới thượng lưu Trung 

Quốc “có thể không hẳn là phi pháp”, nhưng thường gắn liền với “xung đột quyền lợi và việc 

ngầm sử dụng quyền lực chính quyền”. “Nếu có minh bạch thật sự, thì người dân Trung Quốc sẽ 

thấy rõ hơn về mức độ tham nhũng của hệ thống và số lượng của cải mà các quan chức chính 

phủ đã tích lũy bằng những cách phi pháp.” 

https://phamvuluaha.wordpress.com/2013/04/12/tax-havens-leak/
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Tham nhũng ở cấp cao nhất là một vấn đề nhạy cảm về chính trị ở Trung Quốc khi nền kinh tế 

của nước này giảm tốc độ tăng trưởng và mức chênh lệch về của cải tiếp tục nới rộng hơn. Giới 

lãnh đạo Trung Quốc đã trấn áp những ký giả đã phơi bày tài sản tiềm ẩn của các quan chức cao 

cấp nhất và gia đình của họ, cũng như đàn áp những công dân yêu cầu quan chức chính phủ phải 

công khai tài sản cá nhân của họ. 

Hồi tháng 11/2013, một tổ chức báo chí ở đại lục phối hợp với ICIJ để phân tích các dữ liệu hải 

ngoại nhưng phải rút lui khỏi mối quan hệ hợp tác đưa tin này, với lý do là nhà chức trách đã 

khuyến cáo tổ chức này không được đăng tin bài gì từ dữ kiện này. 

ICIJ đang giữ bí mật danh tánh của tổ chức báo chí này để bảo vệ các ký giả tránh bị chính 

quyền trả đũa. Các đối tác khác trong cuộc điều tra này còn có tờ Minh Báo (Ming Pao) ở Hong 

Kong, Thiên Hạ Tạp Chí (CommonWealth) ở Đài Loan và báo Süddeutsche Zeitung ở Đức. 

Nhóm ICIJ dành nhiều tháng trời sàng lọc các tài liệu và những danh sách bị rò rỉ về những 

người sử dụng hải ngoại. Trong hầu hết các trường hợp, tên được đăng ký bằng chữ La Tinh, chứ 

không phải bằng Hán tự, khiến việc đối chiếu và khớp tên vô cùng khó khăn. Nhiều người sử 

dụng hải ngoại có cung cấp hộ chiếu cũng như địa chỉ khi lập công ty, nên có thể khẳng định 

danh tánh trong nhiều trường hợp, nhưng không phải lúc nào cũng được như vậy. Một số nhân 

vật bị nghi ngờ là các thái tử đảng và quan chức trong các tài liệu này nhưng không thể khẳng 

định được, nên không được nêu trong bài này. 

Cùng với các nhân vật ở Trung Quốc và Hong Kong, dữ liệu của ICIJ cũng có tên của khoảng 

16.000 thân chủ hải ngoại từ Đài Loan. ICIJ sẽ tiếp tục đăng tin bài ở các đối tác báo chí trong 

vài ngày sắp tới và vào ngày 23/1 sẽ công bố tên những nhân vật ở Đại Trung Hoa trong Cơ sở 

Dữ liệu Giải mật Hải ngoại của mình. 

 

Các thái tử đảng đưa tài sản ra hải ngoại 

Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc là nhóm quyền thế gồm bảy (trước đây là chín) nhân vật 

lãnh đạo Đảng Cộng sản và đất nước. Hồ sơ do ICIJ thu thập được cho thấy thân nhân của ít nhất 

năm đương kim hay cựu ủy viên BCT của nhóm thiểu số này đã thành lập công ty ở quần đảo 

Cook Islands hoặc British Virgin Islands. 

“Giới quý tộc đỏ” – tức giới chóp bu có quan hệ huyết thống hay hôn nhân với giới lãnh đạo hiện 

nay hay các bậc lão thành Trung Cộng – còn được dân gian gọi là “thái tử đảng”. Thường dân 

Trung Quốc ngày càng phẫn nộ về số tài sản khổng lồ của giới quý tộc đỏ và điều mà nhiều 

người xem như thói đạo đức giả của những quan chức rêu rao các lý tưởng “trước hết vì dân” 

nhưng ngoảnh mặt làm ngơ trong khi gia đình của họ đổi chác quyền lực và thế lực để tư lợi. 

Các hồ sơ hải ngoại được tiết lộ có những chi tiết về một công ty ở BVI có 50% vốn cổ phần 

thuộc sở hữu của Đặng Gia Quý (Deng Jiagui), anh rể của Chủ tịch Tập Cận Bình. Triệu phú 

Đặng Gia Quý là một nhà phát triển địa ốc và nhà đầu tư vào các kim loại dùng trong điện thoại 

di động và các thiết bị điện tử khác. Hồ sơ cho thấy một nửa số vốn cổ phần còn lại của công ty 

trách nhiệm hữu hạn Excellence Effort Property Development (Phát triển Địa sản Trác Việt 

Thông Lực) lại thuộc sở hữu của một công ty BVI khác thuộc về Lý Hoa và Lý Tiểu Bình, hai 

anh em tài phiệt bất động sản đã nổi đình nổi đám hồi tháng 7 nhờ thắng thầu 2 tỉ Mỹ kim mua 

công trình địa ốc thương mại ở Thâm Quyến. 

 

http://offshoreleaks.icij.org/
http://offshoreleaks.icij.org/
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Kể từ khi lên nắm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vào [cuối] năm 2012, Tập Cận 

Bình đã cố gắng đánh bóng hình ảnh của mình bằng một chiến dịch chống tham nhũng quyết liệt, 

hứa xử lý nạn tham nhũng của quan chức liên quan đến cả “ruồi” ở cấp thấp và “hổ” ở cấp cao. 

Nhưng ông đã dập tắt một phong trào thảo dân kêu gọi quan chức chính phủ công khai tài sản 

của họ. Ôn Gia Bảo (từ nhiệm vào năm 2013 sau 10 năm làm thủ tướng) cũng tự phong mình là 

một nhà cải cách, vun đắp hình ảnh chăm lo chu đáo cho người nghèo ở Trung Quốc. 
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Tập Cận Bình (trái) và Ôn Gia Bảo có nhiều thân nhân xuất hiện trong dữ liệu của ICIJ 

 

Các hồ sơ hải ngoại của ICIJ tiết lộ rằng Ôn Vân Tùng lập một công ty đăng ký ở BVI tên là 

Trend Gold Consultants, với sự giúp đỡ của văn phòng ở Hong Kong của Credit Suisse vào năm 

2006. Ôn Vân Tùng là ủy viên quản trị và cổ đông duy nhất của công ty này; công ty này dường 

như đã giải thể vào năm 2008. 

Các cơ cấu công ty rỗng ruột thường được tạo ra để mở các tài khoản ngân hàng dưới tên của 

công ty hải ngoại, giúp che giấu mối quan hệ với chủ tài khoản thật. Từ các tài liệu không thể 

biết rõ được ngay công ty Trend Gold Consultants được dùng để làm gì. Là một nhà đầu tư vốn 

mạo hiểm du học ở Mỹ, Ôn Vân Tùng đồng sáng lập một hãng đầu tư vốn cổ phần tư nhân 

(private equity) chuyên đầu tư vào thị trường Trung Quốc và vào năm 2012 trở thành chủ tịch 

của của Tập đoàn Vệ tinh Thông tín Trung Quốc (China’s Satellite Communications Co.), một 

công ty quốc doanh có ước vọng trở thành hãng vận hành và kinh doanh vệ tinh lớn nhất Châu 

Á. 

ICIJ đã nhiều lần cố gắng liên hệ với Ôn Vân Tùng và những người khác được nêu tên trong bài 

này. Chỉ có một vài người phúc đáp. Ôn Vân Tùng nằm trong số những người không hồi đáp. 

Viện dẫn quy định bảo mật, một phát ngôn viên của Credit Suisse nói ngân hàng này “không thể 

bình luận về vấn đề này”.  

Hồ sơ của ICIJ cũng làm sáng tỏ vai trò trước đây chưa được tường thuật của BVI trong một vụ 

xì căng đan mới bùng phát liên quan đến con gái của Ôn Gia Bảo là Ôn Như Xuân (Wen 

Ruchun), còn được gọi là Lily Chang (Thường Lệ Lệ). Tờ The New York Times đã tường 

thuật rằng JPMorgan Chase & Co. đã trả phí tư vấn 1,8 triệu Mỹ kim cho hãng Fullmark 

Consultants do Ôn Như Xuân điều hành. Cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ đang điều tra mối 

quan hệ này trong cuộc điều tra về việc ngân hàng này bị cáo buộc dùng các thái tử đảng để tăng 

ảnh hưởng của mình ở Trung Quốc. 

Theo hồ sơ của ICIJ, dường như Fullmark Consultants đã được thành lập theo cách che đậy mối 

quan hệ của Ôn Như Xuân với hãng. Tên của bà không xuất hiện trong bất cứ văn bản thành lập 

công ty nào trong dữ liệu ICIJ, dù một email hồi tháng 8/2009 về công ty có CC (đồng gởi) cho 

một nhân vật ‘Lily Chang’. Chồng của bà, Lưu Xuân Hàng (Liu Chunhang), là một cựu chuyên 

gia tài chính của Morgan Stanley, đã lập Fullmark Consultants ở BVI vào năm 2004 và ông là ủy 

viên quản trị và cổ đông duy nhất của hãng này cho đến năm 2006, năm mà ông đảm nhận công 

việc nhà nước ở cơ quan quản lý ngành ngân hàng Trung Quốc. 

https://www.documentcloud.org/documents/1006059-trend-gold-consultants-limited.html
http://dealbook.nytimes.com/2013/11/13/a-banks-fruitful-ties-to-a-member-of-chinas-elite/
http://dealbook.nytimes.com/2013/11/13/a-banks-fruitful-ties-to-a-member-of-chinas-elite/
https://www.documentcloud.org/documents/1006067-fullmark-consultants-limited.html
https://www.documentcloud.org/documents/1007952-lilychangccdfullmarkemail.html
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Hồ sơ của ICIJ cho thấy ông Lưu chuyển giao quyền kiểm soát của hãng này lại cho một người 

bạn của gia đình tên là Trương Ngọc Hoành (Zhang Yuhong), một nữ doanh nhân giàu có và 

đồng nghiệp của em trai Ôn Gia Bảo. Tờ Times tường thuật rằng bà Trương cũng giúp kiểm soát 

các tài sản khác của gia đình họ Ôn trong đó có các hãng kinh doanh kim cương và nữ trang. 

Theo hồ sơ ICIJ, hãng cung cấp hải ngoại Portcullis TrustNet gởi hóa đơn cho UBS AG tính lệ 

phí cấp giấy chứng nhận đạt tư cách (certificate of good standing) cho Fullmark Consultants hồi 

tháng 10/2005, cho thấy có mối quan hệ kinh doanh giữa Fullmark và ngân hàng Thụy Sĩ này. 

Để phúc đáp các câu hỏi của ICIJ, ngân hàng UBS ra thông cáo nói các chính sách “hiểu rõ thân 

chủ” (“know-your-client”) cũng như các thủ tục giao dịch với các thân chủ nhạy cảm về chính trị 

thuộc loại “nghiêm ngặt nhất trong ngành”. Ông Lưu và bà Trương đều không hồi đáp những 

yêu cầu của ICIJ xin bình luận. 

Một công điện năm 2007 của Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn lời của một nguồn tin nói rằng thủ tướng 

Ôn Gia Bảo “ghê tởm về những hoạt động của gia đình ông”, và “vợ con Ôn Gia Bảo đều nổi 

tiếng là những người có thể “làm được việc” nếu được trả đúng giá”. Công điện này (một phần 

trong số văn kiện Wikileaks bị tiết lộ) tường thuật rằng thân nhân của Ôn Gia Bảo “không nhất 

thiết là nhận hối lộ, [nhưng] họ chịu nhận ‘những khoản lệ phí tư vấn cao ngất’”. 

Các hồ sơ cũng bao gồm các công ty của thân nhân của Đặng Tiểu Bình, cựu thủ tướng Lý Bằng, 

và cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào. 

Các chuyên gia nói rằng số của cải và các lợi ích kinh doanh gia tăng của các thái tử đảng, trong 

đó có các khoản sở hữu ở hải ngoại, là một gánh nặng nguy hiểm cho Đảng Cộng sản cầm 

quyền, nhưng những người đang nắm giữ các chức vụ lãnh đạo đã can dự quá sâu nên không thể 

chấm dứt tình trạng này được. 

“Phỏng có ích gì nếu lãnh đạo Đảng Cộng sản mà ta không kiếm được vài tỉ cho gia đình 

ta?” Steve Dickinson, một luật sư Mỹ làm việc ở Trung Quốc từng điều tra các vụ gian lận liên 

quan đến các công ty ở BVI, nhận định. “Vấn đề này rất nghiêm trọng và có ý nghĩa rất lớn đối 

với Trung Quốc, và việc ai cũng né tránh và không muốn bàn đến nó là điều dễ hiểu nhưng hết 

sức tệ hại.” 

 

Trung Quốc thích tẩu tán tài sản ra hải ngoại 

Chuyện dòng tiền Trung Quốc đổ ra hải ngoại bắt đầu từ chủ trương tăng cường cải cách kinh tế 

của lãnh tụ tối cao Đặng Tiểu Bình vào đầu thập niên 1990. 

Các luật lệ tái tổ chức nền kinh tế Trung Quốc đã khiến nhiều người Trung Quốc hướng ra hải 

ngoại vì những luật lệ đó được soạn thảo để phục vụ các doanh nghiệp quốc doanh, chứ không 

phải các doanh nghiệp mới hình thành như doanh nhân tìm cách “tung ra thị trường ứng dụng 

iPhone mới nhất”, theo Don Clarke, một chuyên gia về Trung Quốc tại Trường Luật của Đại học 

George Washington ở Washington, D.C. 

Giới ngân hàng, kế toán và đầu tư phương Tây ngại làm ăn đúng theo kiểu Trung Quốc cũng 

khuyến khích sử dụng mô hình hải ngoại. 

“Chính chúng ta, những người ngoại quốc, đã áp đặt điều này,” Rocky Lee, trưởng ban luật công 

ty cho khu vực Đại Trung Hoa của hãng Cadwalader, Wickersham & Taft, nói. “Tình trạng này 

là do giới đầu tư nước ngoài nhìn chung không an tâm với luật lệ và quy định của Trung Quốc.” 

http://www.icij.org/offshore/trusted-service-provider-blends-invisible-offshore-world
http://cablegatesearch.wikileaks.org/cable.php?id=07SHANGHAI622
http://www.harrismoure.com/our-people/steve-dickinson
http://www.law.gwu.edu/faculty/profile.aspx?id=7587
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Những yếu tố khác – trong đó có các biện pháp kiểm soát vốn được thắt chặt tại Trung Quốc do 

cuộc khủng hoảng nợ Châu Á trong thập niên 1990 – cũng khiến người Trung Quốc hướng ra hải 

ngoại. Nhiều người đã đổ sang Hong Kong, lúc đó vẫn còn là lãnh thổ thuộc Anh Quốc, để mở 

công ty. Lúc sắp đến thời điểm chuyển giao lại cho Trung Quốc vào năm 1997, bản thân Hong 

Kong bắt đầu có vẻ đầy rủi ro và nhiều công ty đi tìm những địa điểm hải ngoại xa xôi hơn. 

Quần đảo British Virgin Islands trở thành một nơi ẩn mình được ưa thích của những người Trung 

Quốc muốn đưa hoạt động kinh doanh và tiền ra hải ngoại. 

Hệ thống thuế của Trung Quốc ưu đãi cho vốn đầu tư nước ngoài, góp phần thúc đẩy việc lập 

công ty ở BVI và các trung tâm hải ngoại khác. Ví dụ, một số hãng sản xuất Trung Quốc giảm 

được mức thuế của mình bằng một thủ thuật gọi là “đầu tư khứ hồi” (round-tripping) – tức là lập 

các công ty con ở ngoại quốc, rồi bán sản phẩm của họ với giá thấp cho những công ty con này, 

giúp công ty mẹ tránh thuế vì có lợi nhuận thấp hoặc không có lợi nhuận tại Trung Quốc. Các 

công ty ở hải ngoại sau đó đôn giá lên, bán lại hàng hóa và thu lợi nhuận, rồi tuồn lợi nhuận 

ngược lại công ty mẹ dưới dạng “vốn đầu tư nước ngoài” từ BVI hoặc Hong Kong không bị đánh 

thuế. 

Hiện nay, 40 phần trăm  hoạt động hải ngoại của BVI xuất phát từ Trung Quốc và các quốc gia 

Châu Á khác, theo nhà chức trách BVI. 

Frank Savage, thủ hiến BVI từ năm 1998 đến 2002, cho biết quần đảo này đã giúp vun xới quan 

hệ bằng cách thuyết phục chính quyền Trung Quốc rằng họ là một “lãnh thổ được quản lý tốt với 

một hệ thống pháp luật vững chắc và lành mạnh”. 

Tuy nhiên, giới chỉ trích hệ thống hải ngoại nhìn nhận BVI theo một góc độ khác – xem như đó 

là một nơi ẩn mình “không chất vấn” cho các giao dịch mờ ám.  Mạng Công lý Thuế (Tax 

Justice Network), một tổ chức đấu tranh vận động, nói rằng các pháp nhân hải ngoại ở BVI đã 

liên đới đến “hết vụ bê bối này tới vụ bê bối khác” – kết quả của một hệ thống bảo mật doanh 

nghiệp “xem như giúp cho các cho công ty BVI được tự tung tự tác che giấu và tạo điều kiện 

thuận lợi cho đủ kiểu tội ác và vi phạm”. 

Trong số những nhân vật quan trọng của Trung Quốc hướng ra hải ngoại vào cuối thập niên 1990 

là Phó Lượng (Fu Liang), con trai của Bành Chân,
1
 một trong “bát đại nguyên lão”

2
 của Trung 

Cộng và là lãnh đạo cao cấp của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc trong thập niên 1980. 

Hồ sơ Giải mật Hải ngoại của ICIJ cho thấy Phó Lượng – người đã đầu tư vào các câu lạc bộ du 

thuyền và sân golf ở đại lục – kiểm soát ít nhất năm công ty hải ngoại được thành lập ở BVI từ 

năm 1997 đến 2000. Ông dùng một trong những công ty này, South Port Development Limited, 

để mua một khách sạn ở Philippines vào năm 2000. 

Hãng dịch vụ hải ngoại TrustNet (Thương Tín Dự Thông) đã giúp Phó Lượng lập một trong 

những công ty hải ngoại của ông. Đến năm 2000, Trustnet là một trong những hãng dịch vụ hải 

ngoại tiến hành một chiến dịch dốc toàn lực để thu hút thân chủ từ Trung Quốc, tổ chức các cuộc 

họp tiếp thị ở các văn phòng Thượng Hải của “Ngũ Đại”, tức 5 hãng kế toán hàng đầu lúc đó: 

KPMG, Ernst & Young, Pricewaterhouse, Deloitte & Touche, và Arthur Andersen. 

Hãng kiểm toán mà nay có tên PricewaterhouseCoopers đã giúp thành lập hơn 400 công ty hải 

ngoại thông qua TrustNet cho các thân chủ từ đại lục, Hong Kong và Đài Loan, theo hồ sơ của 

ICIJ. Tập đoàn ngân hàng Thụy Sĩ UBS giúp thành lập hơn 1.000 tổ chức hải ngoại thông qua 

TrustNet cho các thân chủ từ ba thị trường này. 

http://www.bvi.gov.vg/news/bvi-house-asia-officially-launched-open-business
http://www.financialsecrecyindex.com/PDF/BritishVirginIslands.pdf
http://www.philstar.com/business/98004/holiday-inn-manila-has-new-foreign-owner#disqus_thread%20
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UBS Hong Kong đã giúp Dương Huệ Nghiên (Yang Huiyan), người phụ nữ giàu nhất Trung 

Quốc, với tài sản ròng ước tính 8,3 tỉ Mỹ kim, lập một công ty ở BVI vào năm 2006. Bà Dương 

(thừa hưởng vương quốc địa ốc từ cha
3
) đã không hồi đáp các câu hỏi về công ty hải ngoại Joy 

House Enterprises Limited của bà. 

 

Năm sau đó, ngân hàng Thụy Sĩ này giới thiệu một tỉ phú địa ốc Trung Quốc khác là Trương 

Hân (Zhang Xin) cho TrustNet. Trương Hân là nhà sáng lập Soho China, một công ty đã tái định 

hình phần lớn kiến trúc cao ốc Bắc Kinh, và gần đây bà được báo chí bàn tán nhiều vì đã mua 

http://www.forbes.com/profile/yang-huiyan/
https://www.documentcloud.org/documents/1007969-joy-house-enterprises-datasheet.html
https://www.documentcloud.org/documents/1007969-joy-house-enterprises-datasheet.html
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một căn nhà townhouse ở Manhattan trị giá 26 triệu Mỹ kim. Thông qua một người đại diện, bà 

Trương từ chối trả lời các câu hỏi về công ty của bà ở BVI là Commune Investment Ltd., một cái 

tên nghe gần giống với tên của khách sạn sang trọng của bà ở ngoại ô Bắc Kinh là “Công xã gần 

Vạn Lý Trường Thành” (commune = công xã). 

Lý Kim Nguyên (Li Jinyuan), một nhà tài phiệt và nhà hảo tâm với tài sản ròng ước tính ở mức 

1,2 tỉ Mỹ kim vào năm 2011, là ủy viên quản trị của bảy công ty BVI mà 

PricewaterhouseCoopers giúp thành lập từ năm 2004 đến 2008. Theo hồ sơ của ICIJ, các công ty 

BVI dường như có liên quan đến Tiens Group (Thiên Sư Tập Đoàn) của ông, với các khoản đầu 

tư vào công nghệ sinh học, du lịch, thương mại điện tử và địa ốc. 

Trong một văn bản tiếp thị ghi “tuyệt mật” vào năm 2005, các nhân viên của TrustNet được 

khuyến khích cải thiện các mối quan hệ với Credit Suisse ở Hong Kong. Họ tranh thủ cảm tình 

của Credit Suisse và UBS bằng những buổi chiêu đãi sang trọng. Tại đại lục, nơi các ngân hàng 

ngoại quốc bị hạn chế, họ áp dụng một chiến thuật khác: “Ở Thượng Hải, chúng ta sẽ nhắm đến 

các hãng luật và hãng kế toán quốc tế,” văn bản năm 2005 viết. 

Chiến dịch tiếp thị này đã thành công mỹ mãn. Số công ty mà TrustNet thành lập cho các thân 

chủ từ Trung Quốc, Hong Kong và Đài Loan đã tăng gấp ba lần, từ 1.500 lên đến 4.800 từ năm 

2003 đến năm 2007. 

Trong số các thân chủ của TrustNet đã lập công ty trong thời kỳ này có hai đại biểu đương nhiệm 

của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội Trung Quốc). 

Vi Giang Hoành (Wei Jianghong), đại biểu của tỉnh An Huy và là chủ tịch hội đồng quản trị của 

công ty quốc doanh Kim loại màu Đồng Lăng, là ủy viên quản trị của Tong Guan Resources 

Holdings (Công ty Đầu tư Tài nguyên Đồng Quan), một công ty BVI được thành lập năm 2006. 

Đồng Lăng dùng Đồng Quan để đầu tư 10 triệu Mỹ kim trong một dự án chế biến đồng trị giá 50 

triệu Mỹ kim ở Chile vào năm 2007.  

Một đại biểu khác có công ty ở hải ngoại là Mã Hóa Đằng (Ma Huateng), nhà sáng lập hãng dịch 

vụ thoại trực tuyến (online chat) hàng đầu Trung Quốc là Tencent (Đằng Tấn). Ông Mã có tài 

sản ròng 10 tỉ Mỹ kim và được xếp thứ 5 trong danh sách của Forbes về các tỉ phú ở Trung 

Quốc. Năm 2007, ông trở thành ủy viên quản trị của công ty TCH Pi Limited ở BVI cùng với 

nhà đồng sáng lập Tencent Trương Chí Đông (Zhang Zhidong). 

Một phát ngôn viên của ông Mã nói rằng TCH Pi là một công ty thuộc Tencent “mà không có gì 

liên quan đến cá nhân [ông Mã hay ông Trương]”, nhưng công ty này không xuất hiện trong các 

hồ sơ doanh nghiệp của Tencent, và mục đích của nó không rõ ràng. 

 

Lợi nhuận và tham nhũng 

Tình hình đã thay đổi đáng kể đối với Trung Quốc kể từ nước này lần đầu tiên bước chân ra hải 

ngoại. Trung Quốc đã giàu hơn và các trung tâm hải ngoại ngày càng trở thành kênh không chỉ 

dành cho dòng vốn đầu tư “đi khứ hồi” ra khỏi đất nước rồi quay trở lại, mà còn cho việc đầu tư 

ra nước ngoài và tiếp cận các thị trường kim loại, khoáng sản và các tài nguyên khác. 

Giới ủng hộ việc Trung Quốc hướng ra hải ngoại cho rằng hệ thống hải ngoại đã giúp thúc đẩy 

nền kinh tế.  

https://www.documentcloud.org/documents/1007980-commune-investment-ltd.html
http://www.forbes.com/profile/jinyuan-li/
https://www.documentcloud.org/documents/1007977-meeting-notes-15jun.html
https://www.documentcloud.org/documents/1008122-brochureeng211013.html
https://www.documentcloud.org/documents/1007978-tong-guan.html
https://www.documentcloud.org/documents/1007978-tong-guan.html
http://www.forbes.com/profile/ma-huateng/
https://www.documentcloud.org/documents/1007979-tch-pi-ltd.html


10 

 

“Tôi nghĩ chúng ta nên nhìn nhận thực tế là dòng vốn Trung Quốc đang lưu chuyển. Theo tôi đây 

quả thực là điều có lợi,” Mai Tân Dục (Mei Xinyu), nghiên cứu viên ở Bộ Thương mại Trung 

Quốc, nói. “Dĩ nhiên, tôi ủng hộ ý tưởng cho rằng một công ty nên thành lập ở nước sở tại. 

Nhưng nếu nước sở tại không tạo được môi trường thích hợp, thì thành lập công ty ở một trung 

tâm hải ngoại là một lựa chọn thiết thực.” 

Do các thị trường ở Trung Quốc bị gò bó bởi nạn quan liêu hành chính và sự can thiệp của chính 

phủ, thành lập công ty ở hải ngoại có thể giúp làm ăn thuận tiện hơn, theo William Vlcek, tác giả 

của cuốn Offshore Finance and Small States: Sovereignty, Size and Money (Tài chính hải ngoại 

và Những nhà nước nhỏ: Chủ quyền, Quy mô và Tiền bạc). 

Tuy nhiên cũng có bằng chứng cho thấy nhiều công ty và cá nhân Trung Quốc đã dùng các pháp 

nhân hải ngoại để thực hiện các hành vi mờ ám hoặc phi pháp. 

Hồi tháng 9/2013, Trương Thự Quang (Zhang Shuguang), một cựu quan chức cao cấp ngành 

đường sắt Trung Quốc, nhận là đã phạm tội hình sự sau khi có các cáo buộc ông đã tuồn 2,8 tỉ 

Mỹ kim sang các tài khoản hải ngoại. Một báo cáo nội bộ của chính phủ do Ngân hàng Trung 

Quốc (Bank of China) đưa ra đã tiết lộ rằng các quan chức nhà nước – trong đó có các viên chức 

quản lý ở những công ty quốc doanh – đã biển thủ và đưa ra khỏi Trung Quốc hơn 120 tỉ Mỹ 

kim kể từ giữa thập niên 1980, trong đó có một số qua đường BVI. 

Portcullis TrustNet (Bảo Đắc Lợi Tín Dự Thông) đã giúp tập đoàn hàng hải quốc doanh Cosco 

(Viễn Dương) lập một công ty ở BVI vào năm 2000. Trong số nhiều ủy viên quản trị của Cosco 

Information Technology Limited có Mã Trạch Hoa (Ma Zehua), chủ tịch đương nhiệm của tập 

đoàn Cosco, và Tống Quân (Song Jun), một viên chức quản lý bị xử năm 2011 về tội biển thủ và 

ăn hối lộ. Theo cơ quan công tố, Sau khi Cosco điều Tống Quân xuống giám sát một công ty con 

ở Thanh Đảo vào năm 2001, ông lập một đối tác liên danh giả mạo ở BVI và dùng nó để tuồn 

hàng triệu Mỹ kim từ công trình xây dựng thương xá sang trọng Cosco Plaza ở Thanh Đảo. Cơ 

quan thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã cho biết ông đã biển thủ 6 triệu Mỹ kim, nhận hối lộ 1 

triệu Mỹ kim từ một đối tác kinh doanh Đài Loan và mua 37 căn hộ ở Bắc Kinh, Thiên Tân, 

Thanh Đảo bằng thu nhập bất chính của mình. Phiên tòa xử ông đã ngưng nhưng chưa có bản án 

nào được công bố. 

Ngành dầu khí đầy rẫy tham nhũng của Trung Quốc – mà gần đây là đối tượng của nhiều cuộc 

điều tra hình sự khiến nhiều viên chức quản lý dầu khí chủ chốt bị đình chỉ – là một ngành tích 

cực hướng ra hải ngoại. Ba công ty dầu khí quốc doanh lớn của Trung Quốc (hiện đã được xếp 

vào hàng các công ty lớn nhất thế giới) có liên quan đến hàng chục công ty ở BVI xuất hiện 

trong dữ liệu của ICIJ. 

Lý Hoa Lâm (Li Hualin), cựu viên chức quản lý của PetroChina, đã bị bãi chức hồi tháng 8/2013 

sau khi bị điều tra vì những cáo buộc “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”, thường là cách nói của 

đảng để chỉ tội tham nhũng. Ông Lý là ủy viên quản trị của hai công ty ở BVI, theo tiết lộ của hồ 

sơ ICIJ. 

Trong khi một số công ty hải ngoại này được công bố trong các hồ sơ doanh nghiệp, nhiều công 

ty khác có liên quan đến các viên chức quản lý – trong đó có Trương Bác Văn (Zhang Bowen) 

của công ty phân phối khí đốt tự nhiên Năng lượng Côn Lôn (Kunlun Energy) thuộc PetroChina, 

và Dương Hoa (Yang Hua) của Tổng Công ty Dầu Hải dương Trung Quốc (China National 

Offshore Oil Corporation, CNOOC) – dường như hoạt động trong vòng bí mật, và mục đích của 

chúng không rõ ràng. PetroChina và CNOOC không hồi đáp dù ICIJ yêu cầu bình luận. 

http://www.st-andrews.ac.uk/intrel/people/index.php/wbv2.html
http://www.amazon.com/gp/product/0230522203/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0230522203&linkCode=as2&tag=thecenforpu0d-20
https://www.documentcloud.org/documents/1008119-bankofchinareportoncapitalflight.html
https://www.documentcloud.org/documents/1008119-bankofchinareportoncapitalflight.html
http://www.china.org.cn/china/2011-10/18/content_23652874.htm
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Trong những người Trung Quốc khác dính tới xì căng đan đã dùng BVI để làm ăn có Hoàng 

Quang Dụ (Huang Guangyu), từng là người giàu nhất Trung Quốc. Hồ sơ ICIJ cho thấy ông và 

vợ là Đỗ Quyên (Du Juan) đã lập một mê cung gồm ít nhất 31 công ty BVI từ năm 2001 đến 

2008 khi họ xây dựng chuỗi bán lẻ hàng điện tử tiêu dùng lớn nhất Trung Quốc. 

Năm 2010, Hoàng Quang Dụ bị kết án 14 năm tù sau khi tòa án Trung Quốc phán quyết ông 

phạm tội giao dịch nội gián, hối lộ và thao túng giá chứng khoán. Đỗ Quyên bị kết các tội có liên 

quan nhưng được thả vào năm 2010 sau thị thụ án một thời gian ngắn. 

Tuy ông Hoàng hiện đang ở tù và nhiều tài sản của ông bị phong tỏa, vương quốc kinh doanh 

của ông vẫn tồn tại qua mạng lưới các công ty hải ngoại của ông. Năm 2011, một trong những 

công ty BVI của ông, Eagle Vantage Assets Management, đã đấu thầu mua hàng không mẫu hạm 

Anh Quốc đã hết sử dụng, mà ông Hoàng muốn chuyển thành một thương xá cao cấp (rốt cuộc 

người Anh quyết định phá bỏ tàu này). 

Ông vẫn sở hữu hơn 30% vốn cổ phần của hãng bán lẻ hàng điện tử Gome (Quốc Mỹ) của ông, 

thông qua hai công ty ở BVI là Shining Crown Holdings và Shine Group. 

 

Tương lai của hoạt động tài chính hải ngoại 

Khi ngày càng có nhiều mối quan ngại về tài sản của các trùm tư sản, quan chức chính phủ và 

gia đình của họ, một số người Trung Quốc đặt câu hỏi về tham nhũng bất chấp chính phủ có thể 

nổi giận. 

Phong trào Công dân Mới, một tổ chức thảo dân, dùng Internet và nhiều cuộc biểu tình quy mô 

nhỏ để yêu cầu phải chính phủ minh bạch hơn. “Làm sao anh chống được tham nhũng nếu anh 

thậm chí không dám tiết lộ tài sản cá nhân của mình?” Hứa Chí Vinh (Xu Zhiyong), luật sư và 

nhà hoạt động dân quyền, viết hồi mùa xuân năm ngoái. 

Chính phủ tức thì phản ứng: bắt ông Hứa và giam giữ hơn 20 thành viên khác của tổ chức này, 

buộc tội “gây rối trật tự công cộng” hoặc “tụ tập trái phép” đối với một số người; đó thường là 

những tội thường được dùng để bịt miệng người bất đồng. 

Chính phủ cũng đã trấn áp những tổ chức báo chí nước ngoài đã tập trung chú ý vào tình trạng 

chênh lệch giàu nghèo ở Trung Quốc. Sau khi tờ The New York Times và Bloomberg News 

tường thuật về tài sản trong nước của các thái tử đảng Trung Quốc, chính phủ đã chặn các trang 

mạng của họ và trì hoãn cấp thị thực cho các ký giả của họ. 

Sau nhiều năm không hành động, Mỹ, Anh, và các tổ chức quốc tế đã bắt đầu thúc đẩy các cải 

cách mà họ cho rằng sẽ giảm các trường hợp lạm dụng hoạt động tài chính hải ngoại. Trung 

Quốc xưa nay ít tích cực hơn trong việc thúc đẩy những thay đổi trong hệ thống tài chính hải 

ngoại. 

Những lỗ hổng lớn trong các luật thuế đã cho phép người Trung Quốc hoạt động ở hải ngoại một 

cách tương đối tự do. Họ không cần phải khai báo các tài sản và khoản đầu tư ở hải ngoại. 

“Giới hoạch định chính sách Trung Quốc đã không mường tượng được việc các cá nhân lẩn trốn 

với số tiền lớn như vậy,”Lee, luật sư chuyên về luật công ty làm việc ở Bắc Kinh, nói. 

Hiện nay chính quyền đại lục đang tìm cách kiểm soát dòng tài sản tư nhân đổ ra hải ngoại. 

Những quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/1 bắt buộc người Trung Quốc báo cáo tài sản của họ 

ở hải ngoại. 

http://www.huffingtonpost.com/2010/05/18/huang-guangyu-former-rich_n_579810.html
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Việc Trung Quốc tham gia tích cực đến đâu vào các nỗ lực toàn cầu để tái định hình hệ thống tài 

chính hải ngoại có thể có tác động lớn đối với nỗ lực thúc đẩy cải cách hiện nay. Cũng như 

Trung Quốc đã trở thành một đấu thủ ngày càng quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu, nước này 

cũng trở thành một nguồn quan trọng cung cấp thân chủ cho thị trường các tài khoản và công ty 

hải ngoại. 

Theo một cuộc thăm dò ý kiến năm 2013 do ngành tài trợ với hơn 200 chuyên viên ngân hàng và 

các chuyên viên tài chính hải ngoại khác, “nhu cầu liên quan đến Trung Quốc” là yếu tố chính 

tạo ra tăng trưởng của thị trường tài chính hải ngoại. Giám đốc một hãng dịch vụ tài chính hải 

ngoại BVI nói trong cuộc khảo sát này: “Trung Quốc là địa điểm quan trọng nhất để kiếm thân 

chủ trong vòng 5 năm tới.” 

 

Nguồn: Marina Walker Guevara, Gerard Ryle, Alexa Olesen, Mar Cabra, Michael Hudson and 

Christoph Giesen, Leaked Records Reveal Offshore Holdings of China’s Elite, ICIJ, 21/1/2014 

 

Dịch từ bản tiếng Anh, có đối chiếu bản tiếng Hán để phiên âm tên người và tên công ty. 

Bản tiếng Việt © 2014 Phạm Vũ Lửa Hạ 

(Bản dịch, ký tên Khương An, đăng trên Thời Mới Canada, ngày 29/1/2014.) 
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