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Những cô dâu sau khi bị bán sang Trung Quốc, sẽ được “vỗ béo” trong các “chuồng nuôi người” để chờ ngã 
giá. Nếu được trả đúng giá thì họ sẽ được đưa vào một lò mổ nội tạng. Nếu chỉ bán được một quả thận thì 
nạn nhân được đưa trở lại “chuồng nuôi người” nghỉ dưỡng để chờ bán nội tạng lứa sau như tim, gan, thận… 
 
Lừa mổ cướp nội tạng những cô gái trẻ bằng con đường hôn nhân 
 
Theo thống kê, trong năm 2015, ước tính ở Trung Quốc có hơn 12.000 ca cấy ghép nội tạng đã được thực 

hiện. Tuy nhiên, số người cần thay bộ phận cơ thể 
mới lại lên đến khoảng trên 300.000 người. 
Khoảng cách cung – cầu chênh lệch đáng kể, tạo 
cơ hội cho thị trường chợ đen bùng nổ. Do đó, có 
một số những kẻ buôn người Trung Quốc hợp tác 
với các bệnh viện cấy ghép nội tạng, sang Việt 
Nam để săn lùng nội tạng các cô gái Việt qua hình 
thức hôn nhân, rồi đưa họ về Hoa Lục một cách 
hợp pháp. 
 
Các cô dâu Việt bị lừa bán sang Trung Quốc để lấy nội 
tạng. (Ảnh minh họa)  

 
Vào cuối tháng 8/2014, Zheng Wei, 46 tuổi, một 

trong những người cầm đầu đường dây buôn bán nội tạng người đã bị bắt. Theo điều tra, từ năm 2010 đến 
năm 2012, nhóm này đã sang Việt Nam tìm kiếm để dụ dỗ và kết hôn với một số phụ nữ Việt Nam, sau đó 
đưa họ về các bệnh viện tại Hoa Lục “vỗ béo” trong các “chuồng nuôi người” để chờ ngã giá.  Nếu được trả 
đúng giá thì các cô gái này bị đưa vào lò mổ nội tạng. Nếu chỉ bán được một quả thận thì nạn nhân được đưa 
trở lại “chuồng nuôi người” nghỉ dưỡng để chờ bán nội tạng lứa sau như tim, gan, thận… còn xác chết của họ 
sẽ được chở tới các công xưởng chế biến thịt hộp sản xuất sang Phi Châu đổi lấy ngà voi, sừng tê giác, da 
thú quý hiếm… 
 
Được biết, tổng chi phí cho một đám cưới với phụ nữ Việt Nam vào thời giá lúc bấy giờ với giá từ 21.000 đến 
25.000 NDT (khoảng 3.200 đến 4.000 USD). Nếu bán được dần dần các bộ phận trong cơ thể những phụ nữ 
này cho người mua, họ sẽ kiếm được từ 50.000 tới 80.000 USD…. 
Ngoài ra, không chỉ các cô dâu Việt là đối tượng được chú ý, mà bọn buôn người còn nhắm vào bất kể ai, dù 
là trẻ con, phụ nữ, hay đàn ông, đều có khả năng bị lừa bán để lấy nội tạng. 
 
Đầu năm 2015, đã từng có một vụ bắt cóc mổ nội tạng của một bé gái người Việt tên Ngô Ngọc Phút, gây 
chấn động dư luận, thi thể bé được tìm thấy tại một cánh đồng khu vực biên giới, thuộc địa bàn Bavet, tỉnh 
Svay Riêng, Campuchia trong tình trạng phân hủy nặng, đồng thời nội tạng bên trong đều đã không còn. Điều 
này đã dấy lên nghi ngờ rằng bé Phút đã bị bắt cóc nhằm cướp mổ nội tạng. 
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