
Chinese scammers in Cambodia enslave teachers and tourists who are jobless Những kẻ lừa 

đảo Trung Quốc ở Campuchia bắt giáo viên và khách du lịch thất nghiệp làm nô lệ cho họ 

* Call centre jobs lure foreigners * Tổng đài việc làm thu hút người nước ngoài 

* Victims forced to engage in online frauds by being held against their will * Nạn nhân bị buộc 

phải tham gia các trò gian lận trực tuyến do bị giữ trái với ý muốn của họ 

* Pandemic makes it easier to exploit foreigners * Đại dịch khiến việc khai thác người nước ngoài dễ 

dàng hơn 

* China links kidnapping and trafficking to online gaming * Trung Quốc liên kết bắt cóc và buôn 

người với trò chơi trực tuyến 

A Thomson Reuters Foundation investigation found that tourists and foreign workers who were left 

behind in Cambodia due to the COVID-19 pandemic were trafficked and forced into working in 

sophisticated scams run by China. Một cuộc điều tra của Tổ chức Thomson Reuters cho thấy khách 

du lịch và công nhân nước ngoài bị bỏ lại Campuchia do đại dịch COVID-19 đã bị ép bán và buộc phải làm 

việc trong các vụ lừa đảo tinh vi do Trung Quốc điều hành. 

Interviews with nine victims of trafficking revealed that they were lured into calling call centers by social 

media ads promising high-paying jobs. Các cuộc phỏng vấn với 9 nạn nhân buôn người cho thấy họ đã 

bị lôi kéo vào các trung tâm cuộc gọi bởi các quảng cáo trên mạng xã hội hứa hẹn việc làm với mức 

lương cao. 

Instead, they were taken to closed hotel casinos and protected compounds. Thay vào đó, họ được 

đưa đến các sòng bạc của khách sạn đã đóng cửa và các trung tâm giam giữ người được bảo vệ. 

Their passports were confiscated before they could be put to work online. Hộ chiếu của họ đã bị 

tịch thu trước khi họ có thể làm việc trực tuyến. 

Most of the victims were from Africa and Asia. Hầu hết các nạn nhân đến từ châu Phi và châu Á. 

They claimed that they were instructed to create fake profiles on Tinder and WhatsApp to lure people 

into fraud investment schemes that involved cryptocurrencies, foreign currency, and shares. Họ 

tuyên bố rằng họ được hướng dẫn tạo hồ sơ giả trên Tinder và WhatsApp để thu hút mọi người vào các 

kế hoạch đầu tư gian lận liên quan đến tiền điện tử, ngoại tệ và cổ phiếu. 

Victims said that those who opposed the treatment or performed poorly were threatened and subjected 

to violence. Nạn nhân cho biết những người phản đối việc quản lý hoặc có biểu hiện không tốt đã bị 

đe dọa và bị bạo hành. 

Mary, a Filipino teacher, claimed she had miscarried after being locked up in a room for three days 

without food or water. Mary, một giáo viên người Philippines, cho biết cô đã bị sảy thai sau khi bị nhốt 

trong phòng ba ngày mà không có thức ăn hoặc nước uống. 

Mary was three months pregnant, and had been out of work for four months when she replied to a 

Facebook posting offering jobs in a call center to English-speaking foreigners. Mary đang mang thai 

ba tháng và đã nghỉ việc được bốn tháng khi cô trả lời một bài đăng trên Facebook giới thiệu việc làm 

trong trung tâm cuộc gọi cho người nước ngoài nói tiếng Anh. 



The 26-year old, whose identity has been withheld, said that she thought it was hard work but turned 

out to be a living nightmare. Cô gái 26 tuổi đã được giấu kín danh tính cho biết rằng cô nghĩ rằng đó 

là công việc khó khăn nhưng hóa ra lại là một cơn ác mộng sống. 

When asked for comment about the nine cases of trafficking that the Thomson Reuters Foundation 

uncovered in Cambodia, a spokesperson from the Cambodian interior ministry stated, "We also heard 

about it before, but we don't have any evidence." Khi được yêu cầu bình luận về 9 trường hợp 

buôn người mà Thomson Reuters Foundation phanh phui ở Campuchia, một phát ngôn viên của Bộ Nội 

vụ Campuchia nói: "Chúng tôi cũng đã nghe về nó trước đây, nhưng chúng tôi không có bất kỳ bằng 

chứng nào." 

Hundreds of Chinese suspects of being involved in telecoms frauds were deported by the Cambodian 

police after they conducted raids. Hàng trăm người Trung Quốc bị tình nghi liên quan đến gian lận 

viễn thông đã bị cảnh sát Campuchia trục xuất sau khi họ tiến hành các cuộc truy quét. 

Experts in organised crime say that the police have not been able to eradicate online crime due to 

corruption and weak law enforcement. Các chuyên gia về tội phạm có tổ chức cho rằng cảnh sát không 

thể tiêu diệt tội phạm trực tuyến do tham nhũng và thực thi pháp luật yếu kém. 

A Facebook spokesperson stated that the company will investigate the identities and groups of people 

who were passed to it by the Thomson Reuters Foundation. Người phát ngôn của Facebook tuyên 

bố rằng công ty sẽ điều tra danh tính và các nhóm người đã được Thomson Reuters Foundation chuyển 

cho họ. 

WhatsApp spokesperson said that users should report suspicious activity using the tools within the app.

 Người phát ngôn của WhatsApp nói rằng người dùng nên báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng 

cách sử dụng các công cụ trong ứng dụng. 

Tinder spokesperson stated that the company has "zero tolerance" for "romance frauds" and would 

"work with law enforcement" to ensure justice in such cases. Người phát ngôn của Tinder tuyên bố 

rằng công ty "không khoan nhượng" đối với "gian lận tình ái" và sẽ "làm việc với cơ quan thực thi pháp 

luật" để đảm bảo công lý trong những trường hợp như vậy. 

Chinese Mafia Mafia Trung Quốc 

Cambodia closed its borders after COVID-19 infected it in March 2020. Campuchia đã đóng cửa biên 

giới của mình sau khi COVID-19 lây nhiễm vào tháng 3 năm 2020. 

It also barred nearly all international flights from its schools and bars foreign workers from entering the 

country to contain the virus. Nước này cũng cấm gần như tất cả các chuyến bay quốc tế, từ các 

trường học của mình và cấm công nhân nước ngoài nhập cảnh vào đất nước có chứa vi rút. 

Many tourists and workers were left without work and unable return to their homeland. Nhiều du khách 

và công nhân bị kẹt lại, không có việc làm và không thể trở về quê hương của họ. 

Chinese criminal organizations have been using Cambodia for more than a decade to run online scams 

that deceived Chinese citizens out of billions. Các tổ chức tội phạm Trung Quốc đã sử dụng 

Campuchia trong hơn một thập kỷ để thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến nhằm lừa gạt hàng tỷ công 

dân Trung Quốc. 



Experts say the pandemic made it easier for these criminal groups to target foreigners who are still in 

danger. Các chuyên gia cho rằng đại dịch khiến các nhóm tội phạm này dễ dàng nhắm mục tiêu vào 

những người nước ngoài vẫn đang gặp nguy hiểm. 

The Thomson Reuters Foundation interviewed four of the nine captives. Thomson Reuters Foundation 

đã phỏng vấn bốn trong số chín người bị bắt. 

Three were from Asia, one was from Uganda. Ba người đến từ châu Á, một người đến từ Uganda. 

One was a Bangladeshi construction worker, three were tourists and one was a Tanzanian graphic 

design. Một người là công nhân xây dựng người Bangladesh, ba người là khách du lịch và một người là 

thiết kế đồ họa người Tanzania. 

Mary, a teacher from the Philippines, arrived in the car of her recruiter two days after she agreed to 

work in a call center near Phnom Penh's airport. Mary, một giáo viên đến từ Philippines, đã đến bằng xe 

của người tuyển dụng hai ngày sau khi cô đồng ý làm việc tại một trung tâm hỗ trợ gần sân bay Phnom 

Penh. 

She was headed for on-site training. Cô ấy đang hướng đến việc đào tạo tại chỗ. 

The driver informed the passengers that the induction had been transferred to Sihanoukville. Người 

lái xe thông báo với hành khách rằng cảm ứng đã được chuyển đến Sihanoukville. 

Sihanoukville is a port located 200 km (125 miles) from the airport. Sihanoukville là một cảng nằm 

cách sân bay 200 km (125 dặm). 

It has received money from China, Cambodia's largest foreign investor. Nó đã nhận được tiền từ Trung 

Quốc, nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Campuchia. 

There are more than 80 casinos in the city. Có hơn 80 sòng bạc trong thành phố. 

This is mainly because it is illegal for Cambodians gamble. Điều này chủ yếu là vì đánh bạc là bất 

hợp pháp đối với người Campuchia. 

Yun Min, the then-provincial governor, warned in 2018 that Chinese investment was causing a rise in 

crimes, including kidnappings. Yun Min, thống đốc tỉnh lúc bấy giờ, đã cảnh báo vào năm 2018 rằng 

đầu tư của Trung Quốc đang gây ra sự gia tăng tội phạm, bao gồm cả bắt cóc. 

The embassy of China in Phnom Penh refused to comment on the findings by the Thomson Reuters 

Foundation, but called on Cambodians to enforce its online gambling ban. Đại sứ quán Trung Quốc 

tại Phnom Penh từ chối bình luận về phát hiện của Thomson Reuters Foundation, nhưng kêu gọi người 

dân Campuchia thực thi lệnh cấm cờ bạc trực tuyến. 

It introduced it in 2019 because the industry was becoming a security threat due to rising crime reports.

 Luật này đã ban hành vào năm 2019 vì ngành công nghiệp này đang trở thành một mối đe dọa 

an ninh do các báo cáo tội phạm gia tăng. 

A spokesperson stated in an email comment that "Kidnapping" and "Human Trafficking" are both by-

products illegal online gambling. Một phát ngôn viên đã nêu vấn đề này trong một nhận xét qua 

email rằng "Bắt cóc" và "Buôn người" đều là phụ phẩm của hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp. 



Rather than focusing on the individual cases and treating the symptoms, a full implementation of online 

gaming prohibition can address the root cause of the problem. Thay vì tập trung vào các trường hợp 

riêng lẻ và giải quyết các căn bệnh, việc thực hiện đầy đủ việc cấm chơi trò chơi trực tuyến có thể giải 

quyết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. 

Locked in a bedroom Bị nhốt trong phòng ngủ 

Mary claimed that she gave her passport to Sihanoukville's human resources. Mary khai rằng cô đã 

đưa hộ chiếu của mình cho bộ phận nhân sự của Sihanoukville. 

She was then given five iPhones and five British SIM card cards. Sau đó, cô được tặng 5 chiếc iPhone và 

5 thẻ SIM của Anh. 

Mary claimed that she was instructed to use photos of attractive women in order to create fake 

identities on Tinder and WhatsApp, and to find people who are interested in foreign currency trading.

 Mary khai rằng cô được hướng dẫn sử dụng ảnh của những phụ nữ hấp dẫn để tạo danh tính giả 

trên Tinder và WhatsApp, đồng thời tìm những người quan tâm đến giao dịch ngoại tệ. 

After a few hours, she informed the manager that she was ready to leave. Sau một vài giờ, cô ấy 

thông báo với người quản lý rằng cô ấy đã sẵn sàng ra đi (bỏ việc làm). 

Mary recalled that she threatened me with violence if I didn't follow her rules. Mary kể lại rằng người 

quản lý đã đe dọa bằng bạo lực nếu cô không tuân theo các quy tắc của người quản lý. 

I told her that I had not signed a contract. Tôi nói với cô ấy rằng tôi chưa ký hợp đồng. 

I want to go. Tôi muốn đi. 

Release me. Hãy thả tôi, cho tôi được tự do ra đi. 

Mary asked the manager to tell her, "If it doesn't work, pack up your bags, we sell you on to another 

company." Mary yêu cầu người quản lý, họ nói với cô, "Nếu nó không hợp với cô, đóng chuẩn bị 

hành lý của bạn, chúng tôi sẽ bán bạn cho một công ty khác." 

Mary was alone in her room, with three beds frames and two other women bound for a new boss.

 Mary ở một mình trong phòng, với ba khung giường và hai người phụ nữ khác bị ràng buộc cho 

một ông chủ mới. 

They were left hungry for two nights and three consecutive days. Họ bị bỏ đói trong hai đêm và 

ba ngày liên tiếp. 

She said they were allowed to drink water from a toilet in the bathroom at their discretion. Cô cho 

biết họ được tùy ý uống nước từ bồn cầu trong phòng tắm. 

Guards had taken their phones but Mary still had one and was relaying the events to her husband.

 Các lính canh đã lấy điện thoại của họ nhưng Mary vẫn còn một chiếc và đang chuyển tiếp các 

sự kiện cho chồng cô. 

After reporting the situation to Sihanoukville police, she took up guard at the compound's gates. Sau khi 

báo cáo tình hình cho cảnh sát Sihanoukville, cô đã bị canh gác ở cổng khu nhà. 



He said, "I was concerned if they transfer to my wife, I would never find her again." Anh ấy nói, "Tôi 

lo lắng nếu họ chuyển vợ tôi đi, tôi sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa." 

Sinister Nham hiểm 

Sihanoukville is home to a new breed "sinister" Chinese gangs, according to John Coyne of the Northern 

Australia Strategic Policy Centre. Theo John Coyne thuộc Trung tâm Chính sách Chiến lược Bắc 

Úc, Sihanoukville là nơi sinh hoạt của một nhóm băng đảng Trung Quốc “nham hiểm” mới. 

He also heads a research group. Anh ấy cũng đứng đầu một nhóm nghiên cứu. 

"Sihanoukville, a criminal hotspot, is created by the confluence Chinese money, Chinese organised 

crimes groups, and a very poor law environment," stated Coyne, a former officer in police and expert on 

organised crime within the Mekong region. Coyne, một cựu sĩ quan cảnh sát và chuyên gia về tội 

phạm có tổ chức ở khu vực sông Mekong, cho biết: “Sihanoukville, một điểm nóng tội phạm, được tạo 

ra bởi sự hợp lưu của tiền Trung Quốc, các nhóm tội phạm có tổ chức của Trung Quốc và môi trường 

luật pháp rất kém”. 

According to a foreign law enforcement official, Beijing sent planes and police to Cambodia in recent 

years to bring back hundreds of Chinese scammers. Theo một quan chức thực thi pháp luật nước 

ngoài, Bắc Kinh đã gởi máy bay và cảnh sát đến Campuchia trong những năm gần đây để đưa hàng trăm 

kẻ lừa đảo Trung Quốc trở lại. 

"The operators shifted towards other targets," the official said, adding that gangs could target more 

nationalities by trafficking more people who speak languages besides Chinese. "Các nhà điều hành 

chuyển sang các mục tiêu khác", quan chức này cho biết thêm rằng các băng nhóm có thể nhắm mục 

tiêu đến nhiều quốc tịch hơn bằng cách buôn bán nhiều người nói các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Trung 

Quốc. 

Eight new clients per day. Tám khách hàng mới mỗi ngày. 

"If you don't get eight clients, you keep working," stated a Tanzanian woman who accepted the job 

advertised online in Sihanoukville as a call center worker in June. " Nếu bạn không có được tám 

khách hàng, bạn vẫn phải tiếp tục làm việc ", một phụ nữ Tanzania đã chấp nhận công việc được quảng 

cáo trực tuyến ở Sihanoukville với tư cách là nhân viên trung tâm cuộc gọi vào tháng Sáu. 

Four hundred people in one room, cheat, cheat and cheat. Bốn trăm người trong một phòng, gian 

lận, gian lận và gian lận. 

She said that this was her job. Cô ấy nói rằng đây là công việc của cô. 

She described how she used fake profiles online to lure people into fraud investment schemes. Cô ấy 

mô tả cách cô sử dụng hồ sơ giả trên mạng để dụ mọi người vào các kế hoạch đầu tư lừa đảo. 

The woman told management that she wanted to go, and Mary locked her in a room with her. Người 

phụ nữ nói với quản lý rằng cô ấy muốn đi, và Mary đã nhốt cô ấy trong cùng căn phòng với cô ấy. 

Mary offered two options: she could pay $2,000, or she could be sold to another company. Họ cho 

Mary hai lựa chọn: cô ấy có thể trả cho họ 2.000 đô la, hoặc cô ấy có thể bị bán cho một công ty khác. 



The woman shared her contact information with her trafficker. Người phụ nữ đã chia sẻ thông tin liên 

lạc của mình với kẻ buôn người. 

He told the Thomson Reuters Foundation that he was paid a $1,000 commission per person recruited to 

work at Sihanoukville, but denied recruiting a Tanzanian woman. Anh ta nói với Thomson Reuters 

Foundation rằng anh ta được trả hoa hồng 1.000 đô la cho mỗi người được tuyển dụng vào làm việc tại 

Sihanoukville, nhưng từ chối tuyển dụng một phụ nữ Tanzania. 

According to the recruiter, he claimed he was Chinese, gave his name Li Qiang, and stated that he 

worked at a large company without a name. Theo nhà tuyển dụng, anh ta khai mình là người Trung 

Quốc, khai tên là Li Qiang và nói rằng anh ta làm việc tại một công ty lớn nhưng không có tên. 

He also said that his actions were not related to trafficking. Anh ta cũng nói rằng hành động của 

anh ta không liên quan đến buôn người. 

He said, "The employee can quit whenever they like." Anh ấy nói, "Nhân viên có thể nghỉ việc bất cứ 

khi nào họ thích." 

Preah Sihanouk's police chief and a spokesperson for the provincial administration declined to 

comment. Cảnh sát trưởng Preah Sihanouk và người phát ngôn của chính quyền tỉnh từ chối bình 

luận. 

Sold as goats Bán như dê 

Cambodia is a popular destination for workers in tourism and construction. Campuchia là điểm đến 

phổ biến của người lao động trong lĩnh vực du lịch và xây dựng. 

Tharo, a labour non-profit CENTRAL, stated that many people have lost their jobs. Tharo, một tổ 

chức lao động phi lợi nhuận CENTRAL, nói rằng nhiều người đã mất việc làm. 

Nehan, a Nepali teacher, was forced to leave Cambodia after five years of living in Cambodia. Nehan, 

một giáo viên người Nepal, buộc phải rời Campuchia sau 5 năm sống ở Campuchia. 

He said, "To them we are just animals; bought-and-sold like goats or chickens." Anh ấy nói, "Đối với họ, 

chúng tôi chỉ là động vật; được mua và bán như dê hoặc gà." 

Nehan claimed that he was hired to work at the closed White Sand Palace Hotel in Sihanoukville. Nehan 

khai rằng anh ta được thuê để làm việc tại khách sạn White Sand Palace đã đóng cửa ở Sihanoukville. 

"People believe White Sand is closed during corona times, but they don't know what happens inside," 

Nehan said. Nehan nói: “Mọi người tin rằng White Sand bị đóng cửa trong thời gian corona, nhưng 

họ không biết điều gì xảy ra bên trong”. 

He was released from prison after working for a month with no pay and threatened to have his wife 

report the scammers. Anh ta được ra tù sau một tháng làm việc không lương và đe dọa rằng vợ anh ta 

sẽ báo cáo những kẻ lừa đảo. 

People go into the hotel... and then they can't go out. Nhiều người đi vào khách sạn ... và sau đó họ 

không thể thoát ra ngoài. 



White Sand Palace Hotel's receptionist said that it was impossible to reach management because they 

were "to China". Nhân viên lễ tân của khách sạn White Sand Palace cho biết không thể liên hệ 

được với ban quản lý vì họ đã "về Trung Quốc". 

She also stated that the hotel wasn't aware of any online fraud on the premises. Cô cũng tuyên bố rằng 

khách sạn không biết về bất kỳ gian lận trực tuyến nào trong khuôn viên. 

Nehan claimed that he was taken into hotel rooms by hundreds of people, mostly Chinese, who tried to 

persuade online investors to invest in fake schemes. Nehan khai rằng anh đã bị hàng trăm người, chủ 

yếu là người Trung Quốc, đưa vào phòng khách sạn, những người cố gắng thuyết phục các nhà đầu tư 

trực tuyến đầu tư vào các kế hoạch giả mạo. 

They also convinced them to scan a QR code embedded on a website that allowed them to hack into 

other people's phones. Họ cũng thuyết phục họ quét mã QR được nhúng trên một trang web cho phép 

họ xâm nhập vào điện thoại của người khác. 

Nehan stated, "They are hackers and thieves." Nehan tuyên bố, "Họ là tin tặc và kẻ trộm." 

Beaten Bị đánh đập 

All the victims were asked to pay ransoms to be released. Tất cả các nạn nhân được yêu cầu trả 

tiền chuộc để được thả. 

However, only one victim did so - a South African tourist whose mother shared a screenshot showing a 

$2,047 July payment sent to a Cambodian woman who had negotiated her son’s release. Tuy nhiên, chỉ 

có một nạn nhân đã làm như vậy - một du khách Nam Phi có mẹ đã chia sẻ ảnh chụp màn hình cho thấy 

khoản thanh toán tháng 7 trị giá 2.047 đô la được gửi cho một phụ nữ Campuchia, người đã thương 

lượng thả con trai bà. 

Six other people claimed they used threats and negotiation to get their freedom. Sáu người khác 

tuyên bố họ đã sử dụng các lời đe dọa và thương lượng để có được tự do. 

Two remain in prison. Hai người vẫn ở trong tù. 

He shared photos of himself in hospital with a bruised head and a bandage around the neck. Anh ấy 

đã chia sẻ những bức ảnh của mình trong bệnh viện với đầu bị bầm tím và một chiếc băng quấn quanh 

cổ. 

This was after he had been beaten by his trafficker while trying to organize a walkout from an illegal 

Chinese-run scamming operation. Đó là sau khi anh ta bị kẻ buôn người đánh đập khi đang cố 

gắng tổ chức một cuộc hành trình thoát khỏi một hoạt động lừa đảo bất hợp pháp do Trung Quốc điều 

hành. 

We tried to avoid the money thing, but in the end we had no choice. Chúng tôi cố gắng trốn tránh 

những gì liên quan đến tiền bạc, nhưng cuối cùng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. 

His mother spoke out shortly after his release, saying that these people had beat him and that it was 

"hell for one month that we tried to negotiate". Mẹ của anh ấy đã lên tiếng ngay sau khi anh được thả, 

nói rằng những người này đã đánh anh ấy và đó là" địa ngục trong một tháng mà chúng tôi đã cố gắng 

thương lượng ". 



Mary's husband posted her story on Facebook three days later. Chồng của Mary đã đăng câu chuyện 

của cô lên Facebook ba ngày sau đó. 

Mary then told him that she believed she had miscarried their child. Mary sau đó nói với anh ta rằng 

cô tin rằng cô đã làm sẩy thai đứa con của họ. 

He also provided details to Cambodia News English, which he stated. Ông cũng cung cấp thông tin chi 

tiết cho Cambodia News English, những gì ông đã nêu. 

At first, (the traffickers were) angry - how was this information getting around? Lúc đầu, (những kẻ 

buôn người) tức giận - thông tin này được lan truyền như thế nào? 

Mary's husband stated that he had video and photos of inside. Chồng của Mary nói rằng anh ta có 

video và ảnh những gì xảy ra bên trong. 

After threats of violence and demanding $1,500 ransom, a compromise was reached: Mary would be 

released if he deleted his Facebook posts. Sau những lời đe dọa bạo lực và đòi 1.500 đô la tiền 

chuộc, một thỏa hiệp đã đạt được: Mary sẽ được trả tự do nếu anh ta xóa các bài đăng trên Facebook 

của mình. 

They agreed to go into hiding and they are currently unable to leave Cambodia as a couple due to 

COVID-19 travel restrictions in Cambodia and in neighbouring countries. Họ đồng ý đi trốn và hiện tại họ 

không thể rời Campuchia như một cặp vợ chồng do COVID-19 bị hạn chế đi lại ở Campuchia và các nước 

láng giềng. 

Mary's husband stated, "Right now we feel only anger & fear. I can't sleep. " Chồng của Mary nói, 

"Hiện giờ chúng tôi chỉ cảm thấy tức giận và sợ hãi. Tôi không thể ngủ được. " 

If I close my eyes, all I can see is our child. Nếu tôi nhắm mắt lại, tất cả những gì tôi có thể thấy là 

con của chúng tôi. 

My wife shakes when she sleeps. Vợ tôi run rẩy khi ngủ. 


