
Việt Nam, Tâm Điểm của Tội Phạm có Tổ Chức, nay đã Trở Thành Nguy Cơ An 
Ninh Hàng Đầu 
 
 
Bộ Ngoại giao CH Séc quyết định ngừng cấp visa (chiếu khán) lao động va đầu tư làm ăn cho người Việt 
Nam.  

Hôm thứ Năm 21.06.2018, cựu Bộ trưởng Bộ ngoại giao Cộng 
hòa Séc, ông Lubomír Zaorálek, trong một phiên họp của Ủy 
ban đối ngoại của Quốc hội cho rằng Việt Nam là tâm điểm của 
tội phạm có tổ chức. Ông nói "Quốc gia này đã trở thành một 
nguy cơ an ninh hàng đầu". Ông cho biết việc sản xuất chất ma 
túy tổng hợp Crystal Meth là vấn đề chính trong quan hệ song 
phương giữa CH Séc và Đức. "Việc sản xuất này được tổ chức 
bởi các băng nhóm Việt Nam và Trung Quốc. Thiệt hại gây ra 
cho Cộng hòa Séc đã tới mức độ, lên tới hàng chục tỉ Koruna.” 
 
Ngày 12 tháng Sáu 2018 Quốc hội Cộng hòa Séc đã biểu quyết 
thông qua hai hiệp định với CHXHCN Việt Nam về hợp tác 
chống tội phạm và dẫn độ tù nhân. Thượng nghị viện Séc đã 
phê chuẩn cả hai hiệp định này từ tháng Tư năm nay. Mục đích 

chủ yếu của hiệp định hợp tác chống tội phạm là ngăn chặn việc Việt Nam sản xuất và buôn bán ma túy ở 
Cộng hòa Séc, đồng thời ngăn chặn cả việc nhập cư bất hợp pháp hay hỗ trợ tài chính cho khủng bố. 
 
Một vấn đề khác là tham nhũng. Theo nhật báo Séc Mladá fronta Dnes, người lao động Việt Nam không 
thể tự nộp đơn xin visa,  một tầng lớp trung gian đã được thành lập, và họ đòi người xin đi lao động phải trả 
tiền đến mức 20 nghìn Đô-la để nộp đơn xin giấy phép xin vào Cộng Hoà Séc. Trong thời gian làm Bộ trưởng 
Ngoại giao, ông Zaorálek đã cố đối phó với vấn đề này. Ông nói các nhân viên của Đại sứ quán Séc ở Hà Nội 
không dính líu đến hệ thống tham nhũng này. 
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