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Phó chủ tịch Huawei Mạnh Vãn Chu vừa bị 
bắt tại Canada là ai? 

 

 

Công ty Huawei của Trung Quốc. 

Bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc tài chính của công ty thiết bị viễn thông Huawei, 
đã bị bắt giữ tại Canada theo yêu cầu từ chính quyền Mỹ, trong bối cảnh về 
cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ-Trung đang có chiều hướng căng thẳng 
dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump. 
 
Công ty Huawei của Trung Quốc được cho là một trong những công ty trực 
tiếp phải đối mặt với những thiệt hại nặng nề trong cuộc chiến thương mại 
giữa hai cường quốc. Hồi tháng 8, Tổng thống Donald Trump ký luật cấm 
chính phủ Mỹ dùng sản phẩm của công ty này vì lý do an quốc gia. 
 
Nhưng bà Mạnh Vãn Chu là ai và công ty của bà có ảnh hưởng gì đến vấn đề 
an ninh của Hoa Kỳ? 
 
Ái nữ của đảng viên cộng sản thâm niên 

 
Theo Reuters, bà Mạnh Vãn Chu (Meng Wanzhou), năm nay 46 tuổi, là con 
gái của nhà sáng lập và bà hiện là phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám 
đốc Tài chính (CFO) của Huawei, công ty công nghệ Trung Quốc đặt trụ sở 
tại Thâm Quyến, Quảng Đông. Bà là người được dự đoán sẽ “kế vị” vị trí của 
cha mình trong tương lai. 
 
Cha bà là Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei), làm việc trong ngành công nghệ 
quốc phòng, và là đảng viên Cộng sản từ 1958. Trong thời gian ở quân đội, 
ông được bầu là đại biểu của quân đội tham dự Đại hội Đảng Toàn quốc. Sau 
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khi rời quân ngũ, ông lập ra công ty Huawei vào năm 1987, và vào năm 2005, 
ông được tạp chí Times coi là một trong 500 người có ảnh hưởng nhất thế 
giới. 
 
Bà Mạnh hiện sử dụng họ của mẹ nên không mang họ Nhậm (Ren) của cha 
bà. 
 

 

Bà Mạnh Vãn Chu. 

Bà Mạnh Vãn Chu có bằng thạc sỹ đại học công nghệ Hoa Trung ở Vũ Hán. 
Bà Mạnh bắt đầu làm việc cho công ty của cha vào năm 1993, một năm sau 
khi bà làm việc cho Ngân hàng Kiến thiết Trung Quốc (China Construction 
Bank). 
 
Các vai trò từng trải qua của Mạnh Vãn Chu là trong mảng ngân hàng, quản 
lý vốn và kế toán. 
 
Vào năm 2003, bà Mạnh đã thành lập tổ chức tài chính thống nhất toàn cầu 
của Huawei với những cấu trúc chuẩn, những quy trình, hệ thống tài chính và 
những nền tảng công nghệ thông tin. 
 
Từ năm 2005, bà Mạnh đã đảm nhận vai trò điều hành việc thành lập năm 
trung tâm dịch vụ trên toàn cầu, bà cũng là người đã hoàn thành trung tâm 
thanh toán toàn cầu đặt tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Những trung tâm này 
đã trở thành động lực thúc đẩy hiệu quả của việc kế toán và quản lí chất 
lượng, góp phần mở rộng hệ thống kế toán để có thể đáp ứng đủ với tốc độ 
phát triển và mở rộng của Huawei trên thị trường toàn cầu. 
 
Từ năm 2005, bà Mạnh đã đóng vai trò lãnh đạo trong việc thành lập 5 trung 
tâm dịch vụ được chia sẻ trên khắp thế giới. Các trung tâm này đã giúp nâng 
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cao hiệu quả kế toán và giám sát chất lượng của Huawei, góp phần mở rộng 
nhanh chóng quy mô hoạt động của Huawei ở nước ngoài. 
 
Từ năm 2007, bà Mạnh đã phụ trách Chương trình Chuyển đổi Dịch vụ tài 
chính tích hợp trong một dự án chung tám năm với IBM để giúp Huawei phát 
triển hệ thống dữ liệu và quy tắc phân bổ nguồn lực, cải thiện hiệu quả hoạt 
động và tối ưu hóa quá trình kiểm soát nội bộ. 
 
Bà làm Giám đốc tài chính của Huawei cho đến lúc bị bắt ở Canada. 
 
Bà Mạnh Vãn Chu có nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ khi Huawei bị nghi ngờ vi 
phạm lệnh trừng phạt Iran và hỗ trợ hoạt động gián điệp của Bắc Kinh. 
 
Trang tin Đông Phương ngày 6/12 cho biết bà Mạnh Vãn Chu là người sẽ 
thay cha trở thành Chủ tịch Huawei sau khi ông nghỉ giữ chức vào cuối năm 
nay. 
 
Công ty Huawei làm gián điệp? 

 
Huawei, một trong những tập đoàn cung cấp thiết bị và dịch vụ viễn thông lớn 
nhất thế giới, đang bị giám sát chặt chẽ tại Mỹ do các quan chức an ninh 
nước này cáo buộc họ có mối liên hệ mật thiết với chính phủ Trung Quốc. 
Các sản phẩm của Huawei gây lo ngại rằng có thể hỗ trợ cho hoạt động gián 
điệp của Bắc Kinh. 
 
Huawei có 180.000 nhân viên trên toàn cầu và doanh thu đạt 47,4 tỷ đôla 
trong nửa đầu năm 2018, dự kiến đạt doanh thu 92 tỷ đôla trong năm nay. 
 
Hiện Huawei đang là hãng smartphone lớn thứ hai trên thế giới về mặt doanh 
số, vượt qua cả Apple. Huawei đặt ra mục tiêu sẽ chi ra số tiền 20 tỷ đôla cho 
nghiên cứu và phát triển trong năm nay, sau khi đã chi ra số tiền 13,8 tỷ đôla 
(tương đương 15% tổng doanh thu) cho nghiên cứu và phát triển trong năm 
2017. Điều này cho thấy tham vọng của Huawei trong việc nghiên cứu và phát 
triển các công nghệ mới. 
 
Huawei có tham vọng lớn trong nhiều lĩnh vực, từ trí tuệ nhân tạo (AI), cho tới 
sản xuất con chip, và thiết bị không dây thế hệ thứ 5 (5G). Những bước tiến 
mạnh của Huawei trong lĩnh vực liên lạc di động tương lai đã khiến Mỹ lo ngại 
và trở thành một lý do cho những nỗ lực của Mỹ nhằm kiềm chế sự nổi lên 
của Trung Quốc về công nghệ. 
 
Ngoài ra, Mỹ luôn cáo buộc Huawei là một nguy cơ đối với an ninh quốc gia, 
khiến các sản phẩm Huawei hầu như không thể đặt chân vào thị trường Mỹ. 
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Vào năm 2016, nhà chức trách Mỹ bắt đầu bày tỏ lo ngại rằng Huawei và một 
số nhà cung cấp khác có thể lắp đặt “cửa sau” trong thiết bị để có thể theo dõi 
người dùng ở Mỹ. Huawei bác bỏ những cáo buộc này. 
 
Tuy vậy, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ra lệnh dừng cung cấp thiết bị Huawei tại các 
căn cứ quân sự Mỹ với lý do an ninh. Best Buy, một trong những nhà bán lẻ 
hàng điện tử lớn nhất ở Mỹ, cũng đã dừng bán sản phẩm Huawei. 
 

 

Điện thoại Huawei. 

Hãng tin Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết, nhà chức trách Mỹ đã tiến 
hành điều tra Huawei kể từ năm 2016 với cáo buộc tập đoàn này đã chuyển 
giao các sản phẩm có nguồn gốc từ Mỹ sang Iran và các quốc gia khác, vi 
phạm quy định xuất khẩu của Mỹ, cũng như biện pháp trừng phạt của nước 
này đối với Iran. 
 
Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Steven Mnuchin từng nói Hoa Kỳ sẽ “làm mạnh tay” 
với bất cứ công ty nào "trốn tránh lệnh cấm vận" với Iran. 
 
Sau khi bà Mạnh bị bắt, ông Ben Sasse, Thượng nghị sĩ bang Nebraska, Ủy 
viên Ủy ban Quân lực và Tài chính Thượng nghị viện đã lên tiếng ca ngợi 
hành động của phía Canada. Ông nói, Huawei đã vi phạm lệnh cấm vận Iran 
của Mỹ và nói: “Phía sau một số hành vi xâm lược các nước khác của Trung 
Quốc rõ ràng được chính phủ ủng hộ, nhà đương cục Bắc Kinh thường lấy 
các công ty tư nhân để núp bóng”. 
 
“Vụ bắt một thành viên gia đình của người sáng lập Huawei cho thấy căng 
thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã leo thang nhanh chóng đến mức nào,” New 
York Times trích lời TJ Pempel, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học 
California nhận định. 
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Tin Mạnh Vãn Chu bị bắt làm cổ phiếu của Huawei bị sụt giảm ngay lập tức 
nhất là khi cuộc thương chiến Mỹ - Trung tiếp tục là vấn đề lớn cho Bắc Kinh. 
 
Vụ bắt giữ CFO kiêm Phó chủ tịch của tập đoàn này có thể bị phía Trung 
Quốc xem như một “vụ tấn công” vào đỉnh cao của thế giới doanh nghiệp 
Trung Quốc, vì Huawei đến nay được xem là công ty công nghệ toàn cầu 
nhất của Trung Quốc, với hoạt động phủ sóng ở châu Phi, châu Âu và châu 
Á. 
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